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Abstract 

New geological mapping and detailed fossil collection from the classical Middle Triassic outcrops 
of the Balaton Highland warrant a scientific re-evaluation. Herein we present lithostratigraphical 
and biostratigraphical schemes, sedimentological and paleoecological results, and a paleogeo-
graphical model. 

We refine the age of lithostratigraphic units, provide a lithological redefinition of the Megyehegy 
Formation, and introduce the Vászoly Formation of uppermost Anisian to lowermost Ladinian 
age. 

Important new biostratigraphical results have been obtained by detailed collection of ammonoids 
from sections at Mencshely, Felsőörs and Szentkirályszabadja. The ammonoid zones of the Balaton 
Highland have been successfully correlated with the recently erected zones of the Southern Alps. 

Sedimentological studies, based on field and thin section observations, have identified horizontal 
and vertical changes in the most diagnostic sediment types. Redeposition features indicate the 
presence of submarine slopes between the basins and pelagic plateaus. 

The paleoecology of bivalve, ammonoid, octracod and brachiopod faunas have been evaluated. 
Key observations are as follows. Bivalves: A succession of four bivalve communities has been found 
in the Middle Anisian basin in the Aszófő region. Their feeding habits, relation to substrate and 
the decreasing species diversity points to a gradual decrease in the food supply. This is interpreted 
as the result of diminishing terrigeneous food source rather than an increase in water depth. 
Ammonoids: The environmental distribution of morphogroups of latest Anisian to Early Ladinian 
ammonoids indicates that the proportion of "coronates" (strongly ornamented ceratitids) is 
consistently lower in the basins than on the pelagic plateaus, whereas "sphaerocones" (Ptychitidae 
+ Arcestidae) show an inverse relationship. During the studied interval, the proportion of "coronates" 
decreases whereas the proportion of "sphaerocones" increases through time, both in the basins 
and on the pelagic plateaus. This suggests a gradual increase of water depth over the whole area. 
Ostracods: On the basis of the faunas studied, the area of Balaton Highland is envisaged as a 
bathyal basin dissected by submarine elevations in Ladinian times. Deep sublittoral (below 
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storm-wave base) environments predominate on the submarine plateaus. Redeposited, 
platform-derived sediments and faunas are locally intercalated in the basinal sequences. Brachiopods: 
The Late Anisian faunas represent different habitats ranging from soft-bottom, shallow subtidal 
environments to low-energy basin interiors. The most widespread biodetrital facies occurs near 
the margins/slopes of platforms or submarine plateaus and might have been formed by redeposition 
(i.e. post-mortem transport of brachiopod shells via downslope sediment sliding). 

Paleogeographical reconstruction. On the basis of the above results, a revised paleogeographical 
model is outlined for the Middle Triassic of the Balaton Highland. This model is demonstrated 
by a series of paleogeographical (facies) maps representing six different time-horizons. 

Manuscript received: 12. 09. 1996 

Összefoglalás 

A klasszikus Balaton-felvidéki területek középső-triász képződményeinek újratérképezése és a 
részletes faunagyűjtések indokolttá tették a tudományos eredmények korszerű kiértékelését. A 
szerzők a litosztratigáfiai és biosztratigráfiai keretek kidolgozása, pontosítása után szedimentológiai 
és paleoökológiai vizsgálatokat végeztek és ősföldrajzi fejlődési modellt alakítottak ki. 

A litosztratigráfiai eredmények közül kiemelhető a Megyehegyi Formáció litológiai meghatáro
zásának kiterjesztése és képződési időtartamának (kronosztratigráfiai határainak) pontosítása, 
valamint a legfelső anisusi - legalsó ladin korú Vászolyi Formáció definiálása, ami a Buchensteini 
Formáció korábbi tartalmának leszűkítését eredményezi. 

Biosztratigráfiai szempontból jelentős új eredmények születtek több szelvény és lelőhely (pl. 
Mencshely, Felsőörs, Szentkirályszabadja) részletes begyűjtése révén, valamint a dél-alpi területekről 
publikált újabb ammonoidea zonációk összefoglaló értékelése és hazai alkalmazása terén. 

Szedimentológiai szempontból a leglényegesebb eredmények a diagnosztikus üledéktípusok ho
rizontális és vertikális változásainak, valamint az átülepítési jelenségeknek terepi (makroszkópos) 
és vékonycsiszolatos vizsgálatában és értelmezésében születtek. Ezek alapvető jelentőségűek az 
egykori részmedencék, valamint a platformok illetve tengeralatti magaslatok lehatárolásában. 

Paleoökológiai szempontból a Bivalvia, Ammonoidea, Ostracoda és Brachiopoda faunák kínáltak 
jól értékelhető és ősföldrajzi szempontból használható adatokat. - Bivalvia: Az Aszófő környéki 
középső-anisusi medencében négy bivalvia közösség szukcessziója mutatható ki. A közösségek 
paleoökológiai elemzése (elsősorban az aljzatigény és a táplálkozási mód vizsgálata), valamint a 
csökkenő faji diverzitás alapján a tápanyagellátás fokozatos csökkenése igazolható, ami nem 
szükségképpen a vízmélység növekedésére, hanem inkább a szárazföldi háttér távolabbra tolódására 
utal. - Ammonoidea: A felső-anisusi - alsó-ladin intervallumban az ammonoideák főbb morfológiai 
csoportjainak (erősen díszített Ceratitidae, illetve sima Ptychitidae) eloszlása különböző életterek 
területén (medencék, illetve tengeralatti hátságok, vagy platformok) eltéréseket mutat. Az erősen 
díszített formák részaránya rendszeresen kisebb, a Ptychitidaeké pedig nagyobb a medenceterü
leteken, mint a tengeralatti magaslatokon. A morfológiai csoportok arányának időbeli változása 
alapján egyértelmű, hogy az anisusi végén és a ladin elején a tenger vízmélysége fokozatosan nőtt. 
- Ostracoda: A vizsgált faunák alapján feltételezhető, hogy a ladin idején a vizsgált területen 
tengeralatti magaslatokkal tarkított bathyális medence volt. A magaslatokon mélyszublitorális 
(viharhullámbázis alatti) környezet lehetett. Az innen átülepített üledékek jelennek meg helyenként, 
betelepülésekként a bathyális medencék rétegsorában. - Brachiopoda: A vizsgált lelőhelyek és faunák 
változatos élethelyeket képviselnek (árapályöv alatti sekély, iszapos aljzat - nyugodt vizű medence) 
a leggyakoribb bioklasztos fácies azonban tengeralatti magaslatok peremén/lejtőjén, üledékcsu-
szamlásos áthalmozódással keletkezhetett. 

Ősföldrajzi rekonstrukció. A fenti vizsgálatok alapján a korábbiaknál megbízhatóbb ősföldrajzi 
kép alakítható ki a Balaton-felvidék térségére a középső-triász idejére. Az ősföldrajzi viszonyokat 
és azok változásait hat időhorizontra vonatkoztatott fáciestérkép sorozat mutatja be. 
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Bevezetés 

A Balaton-felvidéki középső-triász képződmények tudományos vizsgálata 
klasszikus múlttal rendelkezik. A B Ö C K H János, majd id. L Ó C Z Y Lajos nevével 
fémjelzett munkálatok az 1870-1910 közötti időszakban az akkori világszínvo
nalon folytak, és a nagyszabású, sokszerzős "Balaton-monográfia" a nemzetközi 
triász rétegtani kutatás egyik legfontosabb referencia-területévé avatta a Bala
ton-felvidéket. Ezután egy fél évszázadon keresztül alig történt érdemi előbb-
relépés, pedig az újabb adatok és a modern értékelés hiányát az egyre sürge
tőbbenjelentkező nemzetközi érdeklődés is jelezte. Az utóbbi évtizedekre S Z A B Ó 
Imre munkássága nyomta rá a bélyegét; az általa gyűjtött óriási adathalmaznak 
azonban csupán töredéke vált közkinccsé ( S Z A B Ó 1972; S Z A B Ó et al. 1980). 

A Magyar Állami Földtani Intézetben 1982-ben megindult részletes földtani 
térképezés korszerű és jól értékelhető adattömeget szolgáltatott; egyidejűleg -
részben ehhez, részben az alapszelvény programhoz kapcsolódó - rendszeres 
faunagyűjtés is folyt; mindezen eredmények előzetes publikálása az utóbbi 
években megkezdődött ( V Ö R Ö S 1987 ,1993; V Ö R Ö S & P Á L F Y 1989; B U D A I & D O S Z -
TÁLY 1990; B U D A I & V Ö R Ö S 1992, 1993a, 1993b). A földtani térképezés lezárult, 
a nagytömegű értékes adat mélyreható elemzése és kiértékelése tudományos 
kötelesség. Ennek teljesítése a hazai földtani kutatás jelenlegi helyzetében el
sősorban OTKA támogatással lehetséges. Az 1992-ben elnyert - a jelen dolgo
zatéval azonos c ímű - OTKA kutatási téma keretében vizsgálatainkat területileg 
a Balaton-felvidékre és a Kelet-Bakonyra (L ábra), rétegtanilag a középső-anisusi 
— alsó-ladin intervallumra összpontosítottuk, a következő témakörök szerint: 
litosztratigráfia, biosztratigráfia, szedimentológia, paleoökológia, ősföldrajz. 

Ez a dolgozat a m á r korábban publikált eredményeket és adatokat részben 
újraértékelve és egységes képbe illesztve ad korszerű összefoglalást a Balaton
felvidéki középső-triász képződményeinek rétegtanáról és ősföldrajzáról. 

Litosztratigráfia 

(BUDAI T.) 

A bevezetésben említettek szerint, vizsgálatainkat a következő litosztratigrá-
fiai egységekre korlátoztuk: Megyehegyi Dolomit, Tagyoni Mészkő, Felsőörsi 
Mészkő, Buchensteini Formáció. A formációk térbeni és időbeni lehatárolásának 
és egymáshoz való laterális és vertikális kapcsolatának tisztázása, valamint 
részletes litológiai definiálásuk a nyolcvanas években végzett földtani térképe
zés során alakult ki jelenlegi formájában ( B U D A I in H A A S ed. 1993). OTKA ku
tatásaink a Megyehegyi Dolomit/Tagyoni Mészkő, valamint a Felsőörsi For
máció újraértelmezésével alapvetően módosították ezt a képet, ezért ezekre itt 
részletesebben is kitérünk. 



Fig. 1. Locality map of the study area with the location of the key sections. 

1. ábra. A vizsgált szelvények földrajzi helyzete. J e l m a g y a r á z a t : 1. Köveskál , Horog-hegy; 2. Szentantalfa; 3. Mencshely, Cser-tető; 4. 
Vászoly, Öreg-hegy; 5. Aszófő, Farkó-kő; 6. Felsőörs, Forrás-hegy; 7. Vörösberény, Megye-hegyi útbevágás; 8. Szentkirályszabadja, "repülőtéri 
kőfejtő" 
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Megyehegyi Formáció 

A megyehegyi dolomit elnevezést B ö C K H J . (1872, p. 49-50) eredetileg arra a 
bitumenes dolomitra vezette be, amelynek legfelső részében az Ammonites cfr. Ca-
rinthiacus (később Balatonites balatonicus) fajba sorolt ammonitest találta. Maga az 
ammonites tartalmú kőzetváltozat - az eredeti leírás szerint - a mai értelemben vett 
Megyehegyi Dolomit és az azt fedő Felsőörsi Mészkő Formáció közötti, átmeneti 
jellegeket mutató rétegcsoport lehet, amit a forráshegyi szelvény ismertetésénél 
m a g a B Ö C K H is elkülönített a megyehegyi dolomittól (p. 63). 

Böckh óta "megyehegyi" név alatt különítik el azt a dolomitot a Balaton-fel
vidéken, amely az alsó-anisusi bitumenes-lemezes mészkő (Iszkahegyi Formá
ció) és a középsó-felső-anisusi medence- (Felsőörsi F.) illetve platform-fáciesű 
mészkő (Tagyoni F.) között települ. A dolomit képződési környezeteként a kü
lönböző szerzőktől származó fácieselemzések egységesen sekélytengeri plat-
form-lagúnát jelölnek meg (ORAVECZNÉ SCHEFFER A. 1987). 

A Megyehegyi Dolomit vastagságának meglehetősen nagyfokú laterális vál
tozása - amely ugyan már korábban is ismert volt ( L Ó C Z Y L . 1913, p. 78) -
valamint a szórványosan végzett mikrofácies vizsgálatok alapján csak az elmúlt 
néhány évben vetődött fel annak a gondolata, hogy a formációba sorolt dolo
mitok képződési környezete változatosabb lehetett, mint azt korábban gondol
ták. A Déli Alpok megfelelő képződményeivel végzett összehasonlítás szerint 
( B U D A I 1992) a Megyehegyi Dolomit a Dolomitok Felső Serla Formációjával, 
míg a vele részben heteropikus Tagyoni Mészkő a lombardiai Dosso dei Morti 
illetve Camorelli Mészkővel analóg. A Balaton-felvidéki platformok fejlődés
történetének későbbi rekonstrukciója a Megyehegyi Dolomit képződését két 
szakaszra bontja ( B U D A I et al. 1993): kezdetben sekély szublitorális karbonátos 
rámpán, majd a pelsoi szinszediment tektonikát követően kiemelt helyzetben 
maradt területeken, platformokon rakódott le (a Tagyoni Mészkővel együtt). 
Ebben a modellben az idősebb litofáciest a Felső Serla Formációval (pelsoi eme
let felső része), utóbbit pedig a Contrin Formációval korrelálták (illyr emelet 
felső része). Valószínűsítették továbbá, hogy sekélytengeri rámpa sem alakult 
ki mindenhol a Balaton-felvidéken, azaz a fekü (Iszkahegyi) és a fedő (Felsőörsi) 
medencefáciesű mészkő között szélsőségesen elvékonyodó (legfeljebb néhány 
tíz méter vastag) dolomit anyaga esetleg a környező platformokról halmozódott 
át ( B U D A I et al. 1993, p. 150). Karbonátplatformokat azokon a területeken ha
tároltak le, ahol a formáció jellegzetes litofáciesben és nagy vastagságban ( 2 5 0 -
300 m ) fejlődött ki, ti. a Balaton-felvidék középső (Tagyon-Vászoly közötti) és 
ÉK-i területén (Szentkirályszabadja). Értelmezésük szerint ciklusos felépítésű, 
"igazi" karbonátplatform a pelsoi során nem, csak az illyrben jött létre a Bala
ton-felvidéken. 

A szentkirályszabadjai szelvény (a katonai repülőtéren belül lévő kőfejtő) 
1994 során végzett újravizsgálata azonban olyan adatokat is szolgáltatott, ame
lyek a fenti fejlődéstörténeti elemzés egyes pontjait határozottan cáfolják. 

1./ A z algás-onkoidos sekélytengeri dolomit felső szakaszából pelsoi zóna
jelző ammonites, Balatonites balatonicus került elő. 
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2 . / A kőfejtő É-i falán hirtelen, éles vertikális fáciesváltással barnásszürke, 
vöröses árnyalatú, medencefáciesű ammoniteszes dolomit települ a fekü Dasy-
cladacea-s dolomiton [IV. tábla, 2, kép). Ehhez teljesen hasonló a korábban már 
ismertetett szentantalfai szelvény ( B U D A I & V Ö R Ö S 1991, 1992) azzal a különb
séggel, hogy ott mind a fekü (Tagyoni F.), mind a fedő (Buchensteini F.) mészkő 
litológiájú (IV. tábla, 1. kép). 

3 . / A fedő dolomitból ugyanaz az ammonites-együttes került elő Szentki
rályszabadján, mint korábban Szentantalfán. Az Asseretoceras camunum és a Lar-
daroceras sp. a Trinodosus Zóna felső szakaszát jelzi (legfelső-illyr). 

Ezek az újabb adatok egyértelműen bizonyítják, hogy karbonátplatformok 
m á r a pelsoi során kialakultak a Balaton-felvidéken. Illyr kort egyértelműen 
jelző ősmaradvány ugyanakkor eddig nem került elő belőlük, ti. a Tagyoni 
Mészkő foraminifera együttese pelsoi-illyr korú ( O R A V E C Z N É S C H E F F E R 1987). 
A Balaton-felvidéken tehát nem igazolható jelenleg felső-anisusi, a Dolomitok 
Contrin Formációjával analóg platformkarbonát. 

A platformok vizsgálatán túl további szelvényszerű felvételt, csiszolatvizs
gálatot és fácieselemzést igényel annak kiderítése, hogy az a viszonylag vastag 
(150-200 m) , nagy területi elterjedésű, de semmilyen üledékes szerkezetet nem 
őrző dolomit a Felsőörsi Mészkő feküjében (pl. Aszófő és Felsőörs között) mi
lyen környezetben rakódhatott le eredetileg: szubtidális karbonátos rámpán-e, 
vagy ennek anyaga is platformról halmozódott-e át a medencébe, esetleg utólag 
dolomitosodott medencefáciesekkel van-e dolgunk? Ha pedig az utóbbi igazo
lódna be, vajon besorolható-e ez a képződmény a Megyehegyi Formációba? 

Hasonló nevezéktani probléma vetődik fel a szentantalfai és a szentkirály
szabadjai szelvény összehasonlításakor is: mindkét esetben teljesen azonos szö
vetű és szerkezetű, azonos flórát és faunát tartalmazó platformkarbonátra te
lepül éles határral a felső-illyr ammoniteszes fedőréteg, előbbi helyen azonban 
mészkőre, utóbbinál pedig dolomitra. Szentantalfán a képlet világos, a fekü 
algás mészkő a Tagyoni Formációba tartozik. De mi a helyzet Szentkirálysza
badján? Kőzettani jellege szerint a Megyehegyi Formációba kell-e soroljuk a 
katonai repülőtér murva fej tőjében feltárt dolomitot, vagy fáciesképe alapján a 
Tagyoni Formációba? Véleményünk szerint a karbonátos kőzetek litosztratig-
ráfiai besorolásakor a kőzetösszetétel mellett legalább egyenrangú szempont
ként kell figyelembe venni a szöveti és szerkezeti jellegeket. N e m szabad tehát 
minden középső-anisusi dolomitot - akár platform, akár medencefáciesű -
pusztán a kőzetösszetétel alapján a Megyehegyi Formációba sorolni (ez a fia
talabb triász egységekre nézve is lényeges szempont). A Megyehegyi Formáci
óba ugyanakkor mészkő is tartozhat, amennyiben rétegtani helyzete és fáciese 
(szövet, szerkezet, biofácies stb.) annak megfelelő. Az ilyen jellegű problémák 
kiküszöbölésére javasolja S E N O W B A R I - D A R Y A N et al. (1993, p. 190) , hogy a Do
lomitok pelsoi platformkarbonát kifejlődésű formációinak nevéből töröljék a 
'dolomit' kifejezést, mivel azok hol dolomitosodtak, hol nem. 

Összefoglalva a fentieket, a Megyehegyi Formációba tartjuk sorolandónak a 
Balaton-felvidék középső-anisusi sekélytengeri karbonátjait. Azon belül elkü
lönítendő az alsó, általában bitumenes, feltehetően szubtidális fáciesű Megye-
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hegyi Tagozat, valamint a felső, ciklusos felépítésű, jellegzetes bio- és litofáciesű 
(Dasycladacea-s, onkoidos stb.), peritidális Tagyoni Tagozat, amelyek részben 
heteropikusak egymással. 

Felsőörsi Formáció 

A Felsőörsi Formációba soroljuk a Balaton-felvidék és a Bakony medence-
fáciesű képződményeit, amelyek az illyr-végi intenzív tufaszórást megelőzően 
rakódtak le a középső- és késő-anisusi során. A Megyehegyi Formációnál is
mertetett okfejtést követve ebben az esetben is javasoljuk a litológia megjelö
lésének törlését a formáció nevéből, hiszen azon belül márga, dolomárga, do
lomit valamint felső szakaszán tufa is ismert. 

A legutóbbi térképezés nyomán a formáción belül az alábbi, informális ta
gozatokat különítik el (BUDAI 1992; BUDAI in H A A S ed. 1993), alulról fölfelé: 

- bitumenes agyagos dolomit; 
- Forráshegyi Tagozat (szürke, pados, gumós mészkő sötétszürke tűzkővel 

és márgaközökkel); 
- Horoghegyi Tagozat (rosszul rétegzett, biogén, krinoideás-brachiopodás, 

esetenként márgás, intraklasztos mészkő); 
- Bocsári Tagozat (sötétszürke, jól rétegzett, lemezes, enyhén bitumenes 

mészkő) . 
A fenti tagozatok (leszámítva a feküből fokozatosan kifejlődő dolomárgát) 

egymással részben heteropikusak, összefogazódnak. Elkülönítésük annak elle
nére indokolt, hogy a medence-sorozaton belül különböző rétegtani szintekben 
is megjelenhetnek. Az egyes medencerészekben elkülönített kőzettestek azon
ban n e m köthetők össze egymással nagy távolságon keresztül. A Horoghegyi 
Tagozat Aszófőnél és Felsőörsön is platformközeli kifejlődésként megtalálható 
például, ugyanakkor a két terület közötti mélyebb medencében a feltárások és 
fúrások (Balatonfüred Bfü.-l, Paloznak Pat . - l . ) dokumentációja szerint hiány
zik. 

A középső-anisusi platformkarbonátok fölött éles határral (Szentkirálysza
badján jelentős üledékhézaggal) települő, néhány méter vastag medencefáciesű 
mészkő (illetve dolomit) litosztratigráfiai besorolása a közelmúltban meglehe
tősen vitatott volt. Ezt a krinoideás, apró-csigás, gyakorta tufás, jellegzetes am-
monitesz-együttest (Asseretoceras és Lardaroceras fajokat) tartalmazó képződ
ményt a Balaton-felvidék legutóbbi földtani térképezése (1982-1990) során a 
kéziratos felvételi lapokon eleinte "kagylós mészkő" néven, a mai értelemben 
vett Felsőörsi Formációhoz tartozóan különítették el Szentantalfa és Dörgicse 
környékén. Később - alapvetően térképezhetőségi szempontok miatt - a-
Buchensteini Formáció bázisrétegeként értelmezték, és annak alsó, Vászolyi Ta
gozatába sorolták az alsó tufás öszlettel (= "pietra verde") és a platform-terü
leteken efölött települő világosdrapp, pados, "vászolyi" mészkővel együtt (BU
DAI in H A A S ed. 1993). A Dolomitok megfelelő szelvényeivel az utóbbi években 
végzett összehasonlító értékelés szerint a fenti képződmény-együttes litofácie-
sét valamint rétegtani és ősföldrajzi helyzetét tekintve is jól korrelálható a Bivera 
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Formációval (FARABEGOLI et al. 1984). Önálló rétegtani egységként történő el
különítése a Balaton-felvidéken megoldaná a "buchensteini" név használatához 
kapcsolódó vitás kérdéseket, amelyek az utóbbi években ismét felmerültek az 
an isus i / l ad in határ nemzetközi határsztratotípusának kijelölésével kapcsolat
ban (De ZANCHE & GlANOLLA 1995). 

A "buchensteini" fogalom Böckh (1872) óta ugyanis jel legzetes kálvárián ment 
keresztül a Balaton-felvidéki triász sztratigráfia történetében, mivel szinte min
den rétegtani beosztásban különböző (lito-, b io- vagy kronosztratigráfiai) kri
tér iumok alapján definiálták (BUDAI & D O S Z T Á L Y 1990). BÖCKH János eredeti 
megál lapí tása szerint (1872, p. 87) a déli-bakonyi "tridentinus mészkő" (=Ne-
mesvámos i Mészkő) a Déli-Alpok pötscheni illetve buchensteini mészkövével 
analóg. Ennek ellenére sokáig tartotta magát a hazai földtanban az az id. L Ó C Z Y 
L. munkássága óta fennálló nézet, hogy a "buchensteini rétegek" a "reitzi tufa" 
szinonimájaként értelmezendők. Az olasz geológusok álláspontja szerint ugyan
akkor a vulkánit megléte vagy hiánya nem meghatározó a felső-anisusi - ladin 
litosztratigráfiai egységek elkülönítésében (De ZANCHE & GlANOLLA 1995). Ab
b a n az esetben tehát, ha a Balaton-felvidék triász litosztratigráfiai felosztásában 
továbbra is használni kívánjuk a dél-alpi "buchensteini" nevet, akkor figyelembe 

l. táblázat - Table 1. 
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kell vennünk - a hazai hagyományok mellett - a típusterületen alkalmazott 
rétegtani felosztást illetve annak változását is. Ebben a szellemben tehát Vá
szolyi Formáció néven, önálló litosztratigráfiai egységként kell elkülönítenünk 
a tufa-mészkő-dolomit rétegekből felépülő képződményt a fedőjében települő 
gumós tűzköves mészkőtől (Buchensteini Formáció). 

A vizsgált rétegtani intervallum (középső-anisusi — ladin) általunk javasolt 
litosztratigráfiai felosztását az I táblázat mutatja be (a nem hivatalos tagozat 
neveket idézőjelben szerepeltetjük). 

Biosztratigráfia 
(VÖRÖS A.) 

Az ammonitesz sztratigráfia és a bio-zonáció pontosítása további rétegtani 
és ősföldrajzi szintézisünk nélkülözhetetlen alapja. Ezért, a négyéves kutatási 
periódus során több szelvényben végeztünk részletes, rétegszerinti gyűjtést, 
néhány esetben a nem rendszeres, kiegészítő gyűjtésből származó ammonitesz 
példányok is jelentős biosztratigráfiai eredményt szolgáltattak. 

Részletes gyűjtések: 
- A Cser-tető II. (Mencshely) szelvény faunájának feldolgozása a korábbi ered

ményeket kiegészítő, fontos adatokat szolgáltatott a Reitzi Zóna faunatartal
mának megismeréséhez. 

- A szentkirályszabadjai szelvény igen gazdag ammonitesz faunájának vizs
gálatával itt is sikerült megvonni a Reitzi Zóna bázisát, azaz az anisusi/ ladin 
határt és a zónán belüli faunahorizontokat is sikerült kimutatni (VÖRÖS 1993). 

- A felsőörsi szelvény magasabb részén végzett gyűjtés során, szelvénysze
rinti szukcesszióban sikerült kimutatni a Ticinites-es és Chieseiceras-os horizon
tokat, ami újabb kitűnő korrelációs lehetőséget teremt a dél-alpi szelvényekkel 
(VÖRÖS et al. 1996). 

Jelentősebb kiegészítő gyűjtések: 
- A szentkirályszabadjai repülőtéri kőfejtő mészalgás-onkoidos dolomitjából 

(a "Tagyoni Tagozat" dolomitos kifejlődése) egy nagyméretű Balatonites balato-
nicus példányt sikerült kipreparálni, melynek alapján a korábban illyr korúnak 
tekintett dolomit korát a pelsoi Balatonicus Zóna mélyebb részében határoz
hatjuk meg. 

- Ugyanebben a kőfejtőben, a dolomitra közvetlenül (üledékhézaggal) tele
pülő, barna, dolomitosodott mészkőrétegekből rossz megtartású Asseretoceras 
és Lardaroceras példányokat sikerült gyűjteni, ami a rátelepülés korát a legfelső 
illyr, C a m u n u m szubzónában rögzíti. 

- A Vászolyi P - l l / A szelvény 1 6 / A rétegének anyagából jó megtartású Ha-
lilucites és Ticinites példányok kerültek elő, aminek alapján bebizonyosodott, 
hogy a 1 6 / A réteg kondenzált faunája a Reitzi Zóna legfölső részének és a 
rákövetkező Secedensis Zónának a faunaelemeit keverten tartalmazza (VÖRÖS 
et al. 1996) . 
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Korábbi ismereteinket és a legújabb nemzetközi eredményeket a fentiekkel 
kiegészítve a Balaton-felvidéki középső-triász vizsgált szakaszára adható 
bio/kronosztratigráfiai beosztást a II. táblázat mutatja. 

Я . táblázat - Table II. 

EMELET ALEMELET ZÓNA SZUBZÓNA 

LADIN FASSAI 

CURIONn Curionii 

LADIN FASSAI 

SECEDENSIS 

LADIN FASSAI 
REITZI 

Avisianum 
Reitzi 
Liepoldti 
Felsoeoersensis 

ANISUSI 
ILLYR TRINODOSUS 

Pseudohungaricum 
Camunum 
Trinodosus 
Binodosus 

ANISUSI 

PELSOI BALATONICUS Zoldianus 
Balatonicus 

Szedimentológia 
( V Ö R Ö S A. - L E L K E S Gy. - B U D A I T.) 

Üledékföldtani vizsgálatainkat a diagnosztikus üledéktípusok (litofáciesek) 
horizontális és vertikális változásaira, valamint a medencefejlődés rekonstruá
lásában leginkább hasznosnak tekinthető speciális jelenségekre (pl. átülepítés) 
irányítottuk. Terepbejárásaink során mega-szedimentológiai megfigyeléseket 
tettünk, az üledékes szerkezeteket vizsgáltuk. Mikro-szedimentológiai vizsgá
latokat - költségigényességük miatt - igen korlátozott mértékben tudtunk vé
gezni. 

Horizontális fáciesváltozások 

Jelentős horizontális fáciesváltozás a pelsoiban (a Balatonicus Zóna idején) 
rögzíthető: ÉK-en, Szentkirályszabadja környékén, valamint a Balaton-felvidék 
központi részén (Tagyon, Dörgicse, Vászoly) sekélytengeri, peritidális, mészal-
gás (részben utólagosan dolomitosodott) mészkövek képződtek (Megyehegyi 
Formáció , Tagyoni Tagozat) (í. tábla, 1. kép). Ezek a sekélytengeri karbonátos 
területek gyakran emelkedhettek a tenger szintje fölé, amit a gazdagon kifej
lődött vadózus üledékes/korai diagenetikus szerkezetek igazolnak (I. tábla, 2. 
kép, II. tábla, 1. kép) ( B U D A I et al. 1993), időnként azonban a sekély szublitorális 
régióba kerültek és - a szórványos ammonitesz előfordulások tanúsága szerint 
(Я. tábla, 2. kép) - nyílttengeri hatás is érvényesült rajtuk. Ezzel egyidejűleg a 
köztes területeken (Veszprém, Szabadság-puszta, Aszófő, Mencshely, Köveskál) 
mély ebb vízi, jól rétegzett, helyenként kovaszivacstűs, tűzköves (III. tábla, 1. 
kép), másutt laminált, posidoniás-daonellás, "filamentumos" (III. tábla, 2. kép), 
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ammoniteszes mészkőösszlet (a Felsőörsi Mészkő Formáció Forráshegyi, illetve 
Bocsári Tagozata) rakódott le. 

A késő anisusiban (Trinodosus szubzóna) a Tagyon és Vászoly közötti kiemelt 
helyzetű terület DNy-i részén aljzatmorfológiai tagolódás észlelhető: a Megye
hegyi Dolomitra vékony, ammoniteszekben gazdag, barnássárga mészkő tele
pül (Monoszló, a Hegyestűtől ÉNy-ra) . 

A z anisusi végén (Camunum szubzóna) a fácieseltérések a pelsoiban látot
takhoz hasonló területi eloszlásban, de kevésbé markánsan mutatkoznak. ÉK-en 
és a központi területen (pl. Szentantalfa) barnásvörös, kondenzált, biodetritu-
szos, faunadús (ammoniteszes, krinoideás) mészkövek jelentkeznek (Vászolyi 
Formáció) , míg a köztes medence területeken sötétszürke, pados, agyagréte
gekkel váltakozó mészkő (Felsőörsi Mészkő, Bocsári Tagozat) rakódott le. 

A legalsó ladin tufaösszlet fölött, a Reitzi Zóna magasabb részében és a 
Curionii Zóna alján jelentkező mészkövek az egész területen uralkodóan pelá-
gikus jellegűek. A központi területen (Vászoly, Dörgicse) a tiszta, fehér mész-
kőösszletet (Vászolyi Formáció) foszfatitos keményfelszínek tagolják, az ÉK-i 
területen dolomittest ékelődik a pelágikus medencefáciesű rétegsorba. A köztes 
medence területeken ezt a rétegtani szintet vörös, gumós tűzköves mészkövek 
képviselik (Buchensteini Formáció, Nemesvámosi Tagozat). 

Mindezek alapján az a fáciesértelmezés adódik, hogy a pelsoi idején az ÉK-i, 
illetve központi területek sekélytengeri karbonátos platformokként emelkedtek 
a köztes területek fölé és viszonylagos kiemelt helyzetüket (különböző üledékes 
környezetekbe kerülve is) a kora-ladinban is megtartották. Az üledékgyűjtő 
széttagolódásának értelmezése a kiemelt területeken az éles vertikális fácies-
változások és tágulási hasadékok, míg az átmeneti zónákban az átülepített anya
gok és üledékmozgási jelenségek vizsgálatától várható. 

Vertikális fáciesváltozások 

Szentantalfa környékén, a mészalgás, onkoidos, sekélytengeri platformkar
bonát (Tagyoni Mészkő) erodált, "lenyesett" felszínére éles határral, teljesen el
térő litológiájú, barna, ammoniteszes, krinoideás mészkő települ (Camunum 
szubzóna) (ÍV! tábla, 1. kép). Az utólagos dolomitosodást leszámítva, minden 
tekintetben nagyon hasonló, éles kontaktus figyelhető meg a szentkirálysza
badjai repülőtéri kőfejtőben is (ÍV. tábla, 2. kép). 

A z éles kontaktus, a hirtelen fáciesváltás létrejöhetett a sekélytengeri karbo
nátplatform hirtelen megsüllyedésével (tektonikus ok), vagy szárazra kerülé
sével és ezt követő megsüllyedésével (eusztatikus é s / v a g y tektonikus ok). 

Tágulási hasadékok 

A szerény feltártsági viszonyok miatt, tágulási hasadékokat csupán a szent
királyszabadjai repülőtéri kőfejtő pelsoi korú, dolomitosodott platform karbo
nátjában tudtunk észlelni. A legjelentősebb, közel vertikális helyzetű neptuni 
telér több deciméter szélességben, több mint tíz méter hosszúságban követhető. 
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Kitöltő anyaga vöröses színű, krinoideás, kevés brachiopodát is tartalmazó, 
dolomitosodott biomikrit (V! tábla, 1, 2. kép). Ez a kőzetanyag nem azonosítható 
a fedő rétegsor egyetlen kőzettípusával sem, így azoknál valószínűleg idősebb, 
tehát a pelsoi karbonátplatform aktivitásának megszűnte utáni és a rátelepülő 
pelágikus mészkő (Camunum szubzóna) lerakódása előtti rövid üledékképző
dési fázis terméke. 

Üledékmozgási jelenségek 

A vászolyi kiemelt helyzetű blokkhoz (platformhoz) közel eső Aszófő II. szel
vényben figyelemreméltó üledékmozgási jelenségek észlelhetők. A szelvény né
hány méteres szakaszán (22-35 . réteg) több cm átmérőjű, lekerekített, szürke 
mésziszap-kavicsok ágyazódnak világosabb színű, márgásabb mátrixba. A mik-
rofácies vizsgálatok szerint bioklasztos-peloidos (onkoidos packstone) grains-
tone szövetű intraklasztok ágyazódtak a mudstone szövetű filamentumos mik-
rit befoglaló anyagba. Ez a kőzetösszlet tengeralatti gravitációs törmelékfolyás 
termékének tekinthető. 

Ugyanebben a szelvényben kissé följebb, krinoideás-brachiopodás, intrak-
lasztokat is tartalmazó mészkőösszlet jelentkezik. A legfölső néhány réteg eny
hén átbuktatott, kb. 1 m átmérőjű redőt formál, melyet üledékrogyási redőként 
(slump fold) értelmezünk. 

Átülepített anyag 

Számos helyen észlelhetők különböző korú medenceüledékekbe iktatódó 
durvább szemcséjű, biodetrituszos mészkő betelepülések, amelyek nemcsak az 
anisusi rétegsorban ("recoaro mészkő" ~ Horoghegyi Tagozat) hanem helyen
ként a ladinban is megjelennek (Aszófő, Köveskál: pelsoi, Felsőörs: illyr[?], 
Mencshely, Vászoly: fassai). Ezek általában krinoideás-brachiopodás biopátitok, 
vagy biomikritek (VI. tábla, 1. kép), és általában az egykori medenceterületek 
szélein, a kiemelt területekhez közel eső zónákban jelentkeznek. Az értelmezés 
a jura időszaki Hierlatz mészkőéhez hasonló lehet: a biogén törmelékanyagot 
adó krinoideák, brachiopodák, stb. a tengeralatti kopár, sziklás lejtőkön élhettek 
tömegesen, vázmaradványaik onnan szállítódhattak a szomszédos, mélyebben 
fekvő medenceterületekre. 

A mikrofácies vizsgálat szerint az aszófői pelsoi bioklasztok között elvétve 
vastaghéjú molluszka és mészalga (Dasycladaceae) töredékek (VI. tábla, 2. kép), 
valamint kékeszöld-algás bekérgezésű szemcsék (onkoidok) is előfordulnak. Ez 
arra utal, hogy a pelsoi idején, a medence üledékképződéssel egyidejűleg, aktív 
karbonátplatform létezett a nem túl távoli környezetben. 
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Paleoökológia 

A paleoökológiai vizsgálatok igen fontos adatokkal szolgálhatnak az ősföld
rajzi, fejlődéstörténeti rekonstrukcióhoz. Ezen felül, esetünkben az anyagi és 
személyi feltételek elsősorban ilyen irányú munkálatokat tettek lehetővé. Négy 
ősmaradványcsoportot vizsgáltunk: Bivalvia, Ammonoidea, Ostracoda, Brachi-
opoda. A lehetőségek szerint, vertikális é s / v a g y horizontális eloszlásuk vizs
gálatakor őskörnyezeti értékelésükre törekedtünk. 

Bivalvia ( V Ö R Ö S A.) 

Jelentős mennyiségű, és összefüggéseiben értékelhető kagyló fauna csak az 
aszófői pelsoi szelvényből került elő ( V Ö R Ö S 1987, 1988). Itt a részletes, réteg
szerinti gyűjtés a vertikális faunaváltozások pontos követését teszi lehetővé. 

Egyes szintekben a Posidonia és Daonella teknők szinte kőzetalkotó mennyi
ségben jelentkeznek. Ezeket leszámítva, a begyűjtött kagyló fauna példányszá
m a megközelíti a kétezret. A rendszertani szempontból is igen gazdag faunában 
23 nemzetséget sikerült kimutatni. Ezek nagy része paleoökológiai szempontból 
jól értékelhető és két nagy csoportra, beásódó inbentoszra és az üledék felszínén 
élő epibentoszra bontható. Esetünkben az epibentoszt a túlnyomórészt bisz-
szusszal rögzített, szesszilis formák alkotják. 

A z epibentonikus és inbentonikus kagylók rétegenkénti példányszámának 
változásait a 2. ábra mutatja. Feltűnő, hogy az eloszlás igen egyenetlen; egyes 
szelvényszakaszokon és a rétegsor legfölső részén a kagylók teljesen kimarad
nak. Ez, nyilvánvalóan az aljzati életkörülmények időszakos megromlásával 
magyarázható , ami végül letalis állapot kialakulásához vezetett. Feltűnő az is, 
hogy míg az inbentosz a szelvény nagy részén nagyjából egyező nagyságú 
maximumokat mutat , az epibentosz a "recoaro" mészkőben éri el legnagyobb 
gyakoriságát, és fölfelé haladva egyre csökkenő maximumokat mutat; a szel
vény fölső harmadában teljesen kimarad. Az aszófői medencerész lágy, iszapos 
aljzata kedvező volt az inbentosz számára; a szesszilis epibentosznak viszont 
kemény aljzatra (sziklás felületre, vagy szilárd objektumokra) volt szüksége a 
megtapadáshoz. Ez a lehetőség - a számok tanúsága szerint - a szelvényben 
fölfelé haladva egyre csökkent, végül megszűnt. 

További következtetésekre ad módot, ha az egyes gyakorisági maximumok, 
"faunaszakaszok" rendszertani (ökológiai) összetételét megvizsgáljuk. 

A "recoaro" mészkő (Aszófő 11 /16-28 réteg) kagyló faunájában az inbentosz 
elhanyagolható szerepet játszik. A szesszilis epibentoszban a Mysidioptera, Ba-
kevellia és Oxytoma nemzetségek dominálnak, de járulékosan, vastaghéjú Lopha, 
Schafhaeutlial és Coelopis példányok is előfordulnak. Az utóbbiak valószínűleg 
igen sekély környezetből (karbonátos platform?) szállítódtak, a többi, bisz-
szusszal rögzülő forma sziklás aljzatot valószínűsít. 

A következő, leggazdagabb faunájú szakaszban (Aszófő I I / 1 - 8 , Aszófő 1 / 1 -
10) a domináns inbentoszt Palaeoneilo-Palaeonucula közösség alkotja. Ezek az 
apró kagylók beásódó, üledékevő, detrituszfaló életmódúak. Gyakoriságuk 
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2 . ábra. Az inbenthonikus és epibenthonikus kagylók példányszámának változásai az Aszófő I . 
és II. szelvény mentén, a Felsőörsi Formáció alsóbb részén (Pelsoi alemelet). Jelmagyarázat: 
1 . dolomit , 2 : vékonypados, laminált mészkő, 3 : márgás/ in t raklasztos /kr inoideás mészkő, 
4 . töredezett mészkő, 5 : kovás / tűzköves mészkő, 6 : gumós mészkő. (A rétegoszlop TATZREITER 
& V Ö R Ö S , 1 9 9 1 nyomán, módosítva) 

Fig. 2 . Graphs showing the vertical changes in the abundance of inbenthic and epibenthic bivalves in 
the Aszófő section in the lower part of the Felsőörs Formation (Pelsonian). 1: dolomite, 2 : well-bedded, 
laminated limestone, 3 : marlyfintraclastic/crinoidal limestone, 4: fractured limestone, 5 : siliceous/cherty 
limestone, 6: nodular limestone. (Lithological column after TATZREITER & VÖRÖS, 1 9 9 1 , modified) 
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összefüggésbe hozható azzal, hogy ebben a szelvényszakaszban erősen bitu
menes, sok szerves törmelékanyagot tartalmazó mészkövek uralkodnak. Az epi-
bentoszban kisméretű példányokból álló Cassianella-Plagiostoma közösség is
merhető fel. Itt a sziklás aljzatról történt behordódás kevéssé valószínű; az apró 
kagylók az aljzaton fekvő, üres ammonitesz házakon is megtapadhattak. (Ezek
ben a rétegekben igen nagy tömegben fordulnak elő ammoniteszek.) 

A z Aszófő 1 / 2 0 - 4 3 rétegekben jelentkező faunát az inbentosz erősödő domi
nanciája jellemzi; itt azonban Solemya-Unionites közösség jut uralomra, bár a 
Palaeonucula és Palaeoneilo példányok is gyakoriak. Az üledékevők visszaszo
rulása a szerves törmelékanyag mennyiségének csökkenését jelzi. Az epiben-
toszban a vagilis (úszóképes) Entolium mellett a Cassianella gyakori. Ez a meg-
tapadásra alkalmas szilárd objektumok számának csökkenésével függhet össze 
(gyérül az ammonitesz fauna). 

A legfölső szakaszban (Aszófő 1 / 5 9 - 8 1 ) az epibentosz m á r gyakorlatilag ki
marad, az inbentoszt pedig kis diverzitású, Unionites-Solemya közösség alkotja. 
A szerves törmelékanyag mennyiségének további csökkenésére következtethe
tünk: az üledékbe már kevés szervesanyag temetődik be, de a lebegtetett frakció 
időnként még elegendő a szuszpenzió filtráló kagylók tápanyag ellátásához. 

Összefoglaló következtetésként, a fenti tendenciák alapján első közelítésben 
a vízmélység fokozatos növekedésére gondolhatunk. A problémát kissé árnyal
tabban tekintve azonban csak a tápanyagellátás fokozatos csökkenése igazol
ható, ami nem szükségképpen jelenti a vízmélység növekedését, hanem talán 
a sekélytengeri régió és főként a szárazföldi háttér távolabbra tolódásának le
hetett a következménye. 

Ammonoidea ( V Ö R Ö S A.) 

A számos szelvényben végzett, részletes, rétegről-rétegre történő gyűjtés a 
teljes faunára (a töredékes példányokra is) kiterjedt. Ez megfelelő alapot teremt 
a különböző őskörnyezeti helyzetből származó faunák összehasonlításához, il
letve a vertikális változások vizsgálatához és azok értelmezéséhez. 

A z ammonoidea faunák paleoökológiai értékelése a jura és kréta faunáknál 
elterjedt gyakorlat. A triász esetében kevesebb és bizonytalanabb próbálkozás 
történt. Nemrégiben azonban, W A N G & W E S T E R M A N N (1993) kitűnő összefog
lalást tett közzé a triász ammonoideák paleoökológiájáról. Legfontosabb, és 
esetünkre is alkalmazható megállapításaikat összefoglalva, a következő mond
ható el: (1) A legsekélyebb selfterületekre (30-100 m) az igen erősen díszített, 
deprimált keresztmetszetű formák (pl.: Ceratites, Reiflingites) a jellemzőek. (2) 
A neritikus medencéket változatos, általában platycon és oxycon formák 
(pl: Beyrichites, Aplococeras, Longobardites, Hungarites) jellemzik. (3) A neritikus 
medencék legmélyebb részén, a külső selflejtőn, illetve az óceáni (eupelágikus) 
területeken a Ptychites, Arcestes és Monophyllites félék dominálnak. 

Az átmeneti helyzetű (2) csoport nehezen körvonalazható, ezért esetünkben 
mennyiségi paleoökológiai értékelés, illetve vízmélységbecslés céljára leginkább 
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a díszített íormák/Ptychites-félék arányát, vagy a Ptychites-féléknek az egész 
f á m á h o z viszonyított százalékarányát használhatjuk. 

A legtöbb szelvényszerinti és mennyiségi gyűjtés a legfelső anisusi - alsó 
ladin rétegtani intervallumot fogja át. Az eddig részletesen begyűjtött 6 szelvény 
közül 3 (Mencshely, Felsőörs, Vörösberény) medenceterületre, a másik 3 (Szent-
antalfa, Vászoly, Szentkirályszabadja) pedig tengeralatti magaslatra esik, ami 
kitűnő lehetőséget kínál az őskömyezeti eloszlás vizsgálatára. Az összehason
lító vizsgálat elvégzéséhez három rétegtani horizont látszott alkalmasnak: ( 1 ) 
Camunum + Pseudohungaricum szubzóna ("Lardaroceras rétegek"), ( 2 ) Reitzi 
szubzóna, ( 3 ) Avisianum szubzóna. 

A W A N G & W E S T E R M A N N ( 1 9 9 3 ) által definiált és a fentiekben körvonalazott 
csoportok közül az "erősen díszített" formák (Paraceratites, Asseretoceras, Mega-
ceratites; Kellnerites, Parakellnerites, "Stoppaniceras", Reitziites, Ticinites, Halilucites, 
Latemarites), a Ptychites-íélék és az egyéb formák szubzónánkénti és szelvényen
k é n t százalékaránya egyszerűen kiszámítható. A számszerű adatok és részle
tesebb, elemző értékelésük külön dolgozatban kerültek publikálásra (VÖRÖS 
1 9 9 6 ) . 

A számított adatok alapján világosan kirajzolódik, hogy az "erősen díszített" 
formák részaránya rendszeresen kisebb, a Ptychitidaeké pedig nagyobb a me
denceterületeken, mint a tengeralatti magaslatokon. Az egyéb formák részará
nya szabálytalanul változik. 

Az időbeli változást tekintve, az egész területen (a medencékben és a m a 
gaslatokon egyaránt) az erősen díszített formák részarányának fokozatos csök
kenése és a Pychitidaek részarányának növekedése figyelhető meg. A III. és a 
IV. táblázat az "egyéb formák" példányszámait nem tekintve, csak az "erősen 
díszített" formák és a Ptychitidaek egymáshoz viszonyított százalékarányait 
mutatja a medenceterületekre és a tengeralatti magaslatokra összesítve. 

III. táblázat - Table III. 
MEDENCETERÜLETEK 

szubzóna erősen díszített% Ptychitidae% 

Avisianum 7 93 

Reitzi 12 88 

Camunum + 
Pseudohungaricum 

28 72 

IV. táblázat - Table IV. 
TENGERALATTI MAGASLATOK 
szubzóna erősen díszített% Ptychitidae% 

Avisianum 23 77 

Reitzi 26 74 

Camunum + 
Pseudohungaricum 

46 54 

Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy az anisusi legvégén és a ladin 
elején a Balaton-felvidéki területrészen a tenger vízmélysége fokozatosan nőtt. 
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A más fáciesértelmezési módszerekkel is kirajzolható tengeralatti magaslatok 
és medencék közötti vízmélység különbség az ammonoidea faunák eloszlásá
ban is tükröződik. A faunák mennyiségi kiértékelése alapján a mélységkülönb
ségek kalibrációja is lehetségesnek látszik ( V Ö R Ö S 1996). Az OTKA téma kere
tében végzett előzetes értékelés szerint a vizsgált időintervallum alatt a víz
mélység növekedése nagyjából azonos lehetett a medencék és a magaslatok 
közötti mélységkülönbséggel. Tehát, ha például a Camunum szubzóna idejére 
a legsekélyebb helyzetű magaslatok mélységét 100 m-re, a medencékét pedig 
200 m-re becsüljük, akkor a Avisianum szubzóna idejére 200, illetve 300 m-es 
tengermélység adódik. 

Ostracoda (MONOSTORI M.) 

A Balaton-felvidék anisusi képződményeiből feldolgozásra került a felsőörsi 
Forráshegy szelvényének Felsőörsi Formációba sorolt mészköveinek és márgái-
nak faunája ( K ö Z U R 1970, M O N O S T O R I 1995). A mennyiségi faunaösszetétel vi
harhullámbázis alatti, mélyszublitorálistól a bathyális felé mélyülő medencete
rületet jelez, melybe a Horoghegyi Tagozat képződése idején jelentős mennyi
ségű üledék zúdult be a környező sekély szublitorális vízmélységű területről. 
Ezért egyes rétegekben a jellegzetes sekély szublitorális formák (Lodobairdia, 
Nodobairdia) a fauna 50%-át is alkothatják, váltakozva a mélyebb vízre jellemző 
Bairdia (Urobairdia) túlsúlyát mutató rétegekkel. A Bocsári Tagozat faunájából 
m á r hiányoznak a sekély szublitorális környezetre utaló elemek, legfelül gyéren 
(nagy mennyiségű mintavétel esetén 1% alatti mennyiségben) már észlelhetők 
a Kozur (1970) által leírt, mély vizekre jellemző, ún. psychrosphaerikus, külön
legesen díszített formák. 

A ladin emelet alsó részének tufába települt márgái és mészkövei jelentős 
részben bizonyos mértékig kovásodottak, ezek híg savas oldással nyert faunái
ban az említett psychrosphaerikus formák jelentősebb mennyiségben fordulnak 
elő. Ugyanez vonatkozik az efölött következő Nemesvámosi Mészkő egyes ré
tegeinek faunájára is. A fauna fő tömegét az egész ladinban azok a jellegzetes 
mélyvízi formák alkotják, melyek az anisusi felső részén jutottak uralomra. 

Gazdag alsó-ladin ostracoda együttesek kerültek elő a Vászoly P - l l / a és 
Mencshely-I. szelvényekből. E faunákban sekély szublitorális környezetre utaló 
elemek nincsenek. Azok a díszített formák (Ptychobairdia), melyeket m á r K O Z U R 
(1971) a többi díszített Bairdiidaehoz képest mélyebbvízinek tartott, határozot
tan a makrofaunás lencsékhez kötődnek. Elképzelhető, hogy ezek a lencsék 
"sea-mount" jellegű mélyszublitorális területekről epizodikusan a mélyebb me
dencébe áthalmozott üledékek. Mivel ez egyaránt jellemző a bçntosz makro-
faunát és a jóformán csak ammoniteszt és krinoideát tartalmazó rétegekre, meg
fontolásra érdemes az a kérdés is, hogy a mélyszublitorális "sea-mountok" (ten
geralatti magaslatok) térsége lehetett-e egyfajta ammonitesz-gyülekezőhely? 

Hasonló képet mutat a fiatalabb ladin Nemesvámosi Mészkő Tagozat faunája 
a nemesvámosi szelvényben (Katrabóca). A terület bathyális medence része volt, 
mélyszublitorális tengeralatti magaslatokkal. 
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A rokon környezet hatására az ammoniteszek alapján különböző k o m kép
ződmények ostracoda faunája még %-os összetételre nézve is gyakran közel 
azonos. 

A z ostracoda fauna változása a Balaton-felvidéken egyre fokozódó tenger
mélyülést mutat a középső-triászban, mely a ladinban érte el a maximumát. A 
jellegzetes fauna eloszlása alapján mélyszublitorális környezetként jellemezhető 
tengeralatti magaslatok körvonalazhatók a medencén belül. 

Brachiopoda (PÁLFY ] . ) 

Brachiopodák igen sok (több mint tucatnyi) lelőhelyről kerültek elő az anisusi 
és a ladin emeletből egyaránt. Jól értékelhető, nagy példányszámú faunát szol
gáltató, részletes gyűjtés azonban főként négy anisusi lelőhelyen (Köveskálon, 
Aszófőn, Felsőörsön és Iszkaszentgyörgyön) történt, ezek alkalmasak összeha
sonlító őskörnyezeti értékelésre. A brachiopoda faunák rendszertani feldolgo
zását és paleoökológiai értékelését P Á L F Y József részben m á r publikálta ( P Á L F Y 
1986, 1988, 1991, 1994); itt csak a paleoökológiai, ősföldrajzi szempontból leg
fontosabb következtetéseket foglaljuk össze. 

(1) Iszkaszentgyörgy kis fajszámú faunája (Coenothyris vulgaris-Lingula tenu-
issima társulás) árapályöv alatti, sekély, iszapos aljzatot jelez. Ezt a mélységövet 
szedimentológiai vizsgálatokkal, a rétegsorban hullámveréses vagy viharüle
dékek felfedezésével lehetne kétséget kizáró módon igazolni. 

(2) A köveskáli fauna (Mentzelia mentzeli-Tetractinella trigonella társulás) ere
deti élőhelye sekély, mozgatott vizű, szilárd aljzatú lehetett, amit a nagyméretű, 
vastaghéjú egyedek előfordulása és a viszonylagos fajgazdagság igazol. A be-
temetődési mélység különböző modellek alapján ellentmondásosan értelmez
hető: a coquina vagy gravitációs úton egy kiemelt helyzetű blokk ("sea-mount"), 
esetleg foltzátony előterében a vető-letörés, illetve a zátonylejtő lábánál, vi
szonylag nagyobb mélységben halmozódott fel, vagy viharhullámbázis feletti 
üledékképződés terméke (tempesztit). 

(3) Az Aszófőn észlelt fajgazdagsági maximum az üledékcsuszamlásos áthal-
mozódás különböző biotópok faunáját keverő hatásának eredménye. A lejtő
üledék átmeneti vízmélységben, sekély, gazdag élővilágú területek tőszomszéd
ságában rakódott le. 

(4) Felsőörsön az egyedi Caucasorhynchia altaplecta-Trigonirhynchella attilina társu
lás valószínűleg nyugodt vizű, nem túl nagy mélységű helyi medence környezetet 
jelöl, ahová a közeli lejtőkről időnként behordódtak egyéb faunaelemek is. 

Ősföldrajz 
( V Ö R Ö S A . - B U D A I T . ) 

A z előző fejezetekben számos ősföldrajzi utalás vagy következtetés található, 
ezek megismétlése helyett ebben a fejezetben egy általános ősföldrajzi kép fel
vázolására törekszünk. Az ősföldrajzi viszonyokat és azok változásait a vizsgált 
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3. ábra. A Balaton-felvidék fáciestérképe a Balatonicus szubzóna idején 

Fig. 3. Facies map of the Balaton Highland during the Balatonicus Subzone 

TRINODOSUS S Z U B Z Ó N A 

4. ábra. A Balaton-felvidék fáciestérképe a Trinodosus szubzóna idején 

Fig. 4. Facies map of the Balaton Highland during the Trinodosus Subzone 
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rétegtani intervallumot átfogó módon, hat időhorizontot bemutató térképsoro
zaton szemléltetjük. A térképek (1) a Balaton-felvidéknek azt a szűkebb területét 
mutatják, ahonnan viszonylag részletes adatok állnak rendelkezésre, (2) pa-
linszpasztikusak, amennyiben a Literi feltolódás mentén mintegy 10 km-es tér
rövidülést feltételezve, az ennek megfelelő sávot ismeretlenként (fehéren hagy
va) ábrázolják, (3) tulajdonképpen nem ősföldrajzi, hanem fáciestérképek, 
amennyiben a jellegzetes (lito)fáciesek eloszlását mutatják, amiből azonban köz
vetlen ősföldrajzi következtetések vonhatók le. 

Balatonicus szubzóna (3. ábra) 

A területen két nagyobb (Szentkirályszabadjától ÉK-re, illetve Monoszló és 
Vászoly között) és egy kisebb karbonátos platform (Vöröstó környékén) rajzo
lódik ki. A közöttük húzódó, összefüggő medenceterületen szürke, bitumenes 
mészkő (Felsőörsi Formáció, Bocsári Tagozat + "bitumenes dolomit") felhalmo
zódása jellemző. A központi, "Tagyoni platform" mindkét lejtője mentén sekély
vízi karbonátos törmelékanyag és biodetritusz átülepítési zóna figyelhető meg 
(Horoghegyi Tagozat). 

Trinodosus szubzóna (4. ábra) 

A medenceterületeken továbbra is szürke, gyakran tűzköves mészkő (Felső
örsi Mészkő, Forráshegyi Tagozat) lerakódása a jellemző. A korábbi aktív kar
bonátplatformok viszonylagosan kiemelt helyzetüket megtartva, többnyire üle
dékképződés nélküli területekké váltak. Ez a változás elképzelhető a platformok 
szárazra kerülésével, vagy hirtelen megsüllyedésével ("megfulladás"). A globá
lis eusztatikus görbéken (pl. H A Q et al. 1988) megfigyelhető tendencia inkább 
az első lehetőség mellett szól. A terepen észlelhető, tektonikus tagolódásra 
visszavezethető jelenségek (pl. szentkirály szabadj ai neptuni telér; monoszlói 
ammoniteszes mészkő) azonban inkább a tektonikus süllyedést valószínűsítik. 

C a m u n u m szubzóna (5. ábra) 

A medenceterületeken a szürke, márgaközös mészkő (Felsőörsi Mészkő, Bo
csári Tagozat) lerakódása folytatódik. Az egykori platformok tetején, üledék
hézag után, dús ammonitesz faunát tartalmazó, kondenzált, többnyire barnás 
színű mészkő (Vászolyi Formáció, "faunás mészkő") jelentkezik, nagy elterje
désben. A mészkőben bentonikus faunaelem (a krinoideákon kívül) alig fordul 
elő, ami viszonylag mélyvízi, tengeralatti plató környezetre utal. 

Reitzi szubzóna (6. ábra) 

A litofáciesek alapjellegét a Vászolyi Formáció általános elterjedésű "pietra 
verde" tufitja adja. A központi medenceterületen ez tűzköves mészkő betele
püléseket tartalmaz, míg a DNy-i részen (a korábbi aljzati különbségek kiegyen-
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C A M U N U M SZUBZÓNA 

5. ábra. A Balaton-felvidék fáciestérképe a Camunum szubzóna idején 

Fig. 5. Facies map of the Balaton Highland during the Camunum Subzone 

REITZI S Z U B Z Ó N A 

6. ábra. A Balaton-felvidék fáciestérképe a Reitzi szubzóna idején 

Fig. 6. Facies map of the Balaton Highland during the Reitzi Subzone 
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7. ábra. A Balaton-felvidék fáciestérképe az Avisianum szubzóna idején 

Fig. 7. Facies map of the Balaton Highland during the Avisianum Subzone 

8. ábra. A Balaton-felvidék fáciestérképe a Curionii szubzóna idején 

Fig. 8. Facies map of the Balaton Highland during the Curionii Subzone 
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lítődésére utaló módon) általában krinoideás mészkővel váltakozik. A szentki
rályszabadjai területen uralkodó dolomitos tufit nem túl távoli, dolomitos plat
formterület hatását tükrözi. 

Avis ianum szubzóna (7. ábra) 

A központi medenceterületet tufittal váltakozó tűzköves mészkő (Buchens
teini Formáció , Nemesvámosi Mészkő Tagozat) lerakódása jellemzi. Az elsüly-
lyedt Tagyoni platform továbbra is őrzi viszonylagos kiemelt helyzetét; a kon
denzációs horizontokat mutató, tűzkőmentes 'Vászolyi mészkő" a környező, 
egykori medenceterületekre (pl. Mencshely) is kiterjed. Szentkirályszabadja kör
nyékét eléri egy ÉK-i dolomitplatform progradáló nyelve. 

Curioni i Zóna (8. ábra) 

A Tagyoni plató egyes részeit kivéve, ahol a (pelágikus) 'Vászolyi mészkő" 
lerakódása folytatódik, az egész területen uralomra jut a vörös, gumós, tűzköves 
mészkő (Buchensteini Formáció, Nemesvámosi Tagozat). Ez valószínűleg egy 
jelentős, globális eusztatikus tengerszint emelkedés hatását tükrözi. 

Köszönetnyilvánítás 

Vizsgálatainkat a 3185. és a 7631. sz. OTKA téma támogatásával végeztük. 
Terepi munkánkban és faunagyűjtéseink során sokan voltak segítségünkre; kö
zülük G A L Á C Z András, S Z E N T É István és V I N C Z E Péter nevét emelhetjük ki. 
Különösen sok köszönettel tartozunk S Z A B Ó Imre, D O S Z T Á L Y Lajos és C S I L L A G 
Gábor kollégáinknak, akik nemcsak faunagyűjtéseinkben vállaltak oroszlán
részt, hanem tudományos eszmecseréink során is sok hasznos tanáccsal szol
gáltak. 
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Táblamagyarázat - Explanation of Plates 

I. tábla - Plate I 

1. Sekélytengeri, árapályövi, mészalgás (Physoporella sp.), utólagosan dolomitosodott 
mészkő. A metszetben látható Dasycladaceae-k közötti teret főként kékeszöld alga eredetű, 
pórusos algaszőnyeg tölti ki. Pelsoi, Megyehegyi Formáció. Szentkirályszabadja, "repülőtéri 
kőfejtő". Vékonycsiszolat, negatív kép, N = 4,5X 
Shallow marine, intertidal, dolomitized limestone with calcareous algae (Physoporella sp.). The 
pore space between the Dasycladacean skeletons is filled mainly by porous algal mat of blue-green 
algal origin. Pelsonian, Megyehegy Formation. Szentkirályszabadja, quarry at the airport. Thin 
section, negative print, x4.5 

2 . Vadózus karbonát (vadolit). A pizoidok (a képen a nagy, jól észlelhető cortex-szel 
rendelkező szemcsék) közötti tér jelentős részét mikroidokból álló mátrix tölti ki. A vadózus 
pizoidok nucleusa esetenként mollusca héjtöredék. A tengeri ősmaradványok és a vadoidok 
együttes előfordulása azt mutatja, hogy a kőzet tengeri vadózus környezetben keletkezett. 
Pelsoi, Megyehegyi Formáció. Szentkirályszabadja, "repülőtéri kőfejtő". Vékonycsiszolat, 
negatív kép, N = 2,2X 
Vadose carbonate (vadolite). Most of the pore space between the pisoids (large grains with 
well-defined cortex in the picture) is filled by a matrix of microids. Occasionally, the nuclei of the 
vadose pisoids are molluscan shell fragments. The co-occurrence of vadoids and marine shells proves 
that the rock was formed in marine vadose environment. Pelsonian, Megyehegy Formation. 
Szentkirályszabadja, quarry at the airport. Thin section, negative print, x2.2 

II. tábla - Plate II 

1. Vadolit szövetrészlet. A képen három jellegzetes vadózus pizoid (vadoid) és a köztük lévő, 
mikroid méretű vadózus szemcsékből álló mátrix látható. Figyeljük meg a vadoidok közötti, 
jellemző pontérintkezéseket! Pelsoi, Megyehegyi Formáció. Szentkirályszabadja, "repülőtéri 
kőfejtő". Vékonycsiszolat, negatív kép, N = 17X 
Detail of a vadolite texture. The figure shows three characteristic vadose pisoids (vadoids) and the 
intergranular matrix of vadose grains of microid size. Note the diagnostic point-contacts between 
the vadoids. Pelsonian, Megyehegy Formation. Szentkirályszabadja, quarry at the airport. Thin 
section, negative print, xl7 

2. Molluscás onkopátit betelepülés vadózus karbonátban. A kép alsó és felső negyedében 
tipikus vadolit látható. A főként onkoidokból álló mikrorétegben lévő ammonites házon 
sztromatolitos bekérgezés látható. Pelsoi, Megyehegyi Formáció. Szentkirályszabadja, 
"repülőtéri kőfejtő". Vékonycsiszolat, negatív kép, N = 2,5X 
Molluscan oncosparite intercalation in vadose carbonate. Typical vadolite is seen in the lower and 
upper quarter of the picture. The ammonoid shell in the oncoidal interlayer has a stromatolitic 
coating. Pelsonian, Megyehegy Formation. Szentkirályszabadja, quarry at the airport. Thin section, 
negative print, x2.5 

III. tábla - Plate III 

1. Szivacstűs mikrit, wackestone. Az alapanyag nagyon finoman kristályos. Pelsoi, Felsőörsi 
Formáció, Bocsári Tagozat. Aszófó, I. árok, 7. réteg. Vékonycsiszolat, N = 55X 
Spiculitic micrite, wackestone. The matrix is very finely crystalline. Pelsonian, Felsőörs Formation, 
Bocsár Member. Aszófö, trench I, bed 7. Thin section, x55 

2. Filamentumos mikrit, wackestone. Az alapanyag finoman kristályos. Pelsoi, Felsőörsi 
Formáció, Bocsári Tagozat. Aszófő, II. árok, 6. réteg. Vékonycsiszolat, N = 55X 
Filamentous micrite, wackestone. The matrix is finely crystalline. Pelsonian, Felsőörs Formation, 
Bocsár Member. Aszófő, trench 11, bed 6. Thin section, x55 
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IV. tábla - Plate IV 

1. A Tagyoni Mészkő lenyesett felszínére éles határral települő ammoniteszes "faunás mészkő" 
(Vászolyi Formáció, felső-illyr). Szentantalfa, árkolás a falutól délre. Kézipéldány, felületi 
csiszolat, cm-skála. (Foto: PELLÉRDY Lászlóné) 
Dark, ammonite-bearing limestone (Vászoly Formation, Upper Illyrian) resting paraconformably 
on the truncated surface of the Tagyon Limestone (light). Szentanatalfa, trench, south of the village. 
Cut and polished hand specimen, scale in centimetres 

2. Éles határ a pelsoi Megyehegyi Formáció és a fedő felső-illyr, dolomitosodott "faunás 
mészkő" (Vászolyi Formáció) között. Szentkirályszabadja, "repülőtéri kőfejtő".(Foto: BUDAI 
Tamás) 
Sharp lithological boundary between the Pelsonian Megyehegy Formation and the uppermost 
Illyrian, dolomitized Vászoly Formation. Szentkirályszabadja, quarry at the airport 

V. tábla - Plate V 

1. A fehér Megyehegyi Formációt harántoló vörös, krinoideás dolomitosodott mészkő anyagú 
neptuni telér. Szentkirályszabadja, "repülőtéri kőfejtő".(Foto: BUDAI Tamás) 
Neptunian dyke of red, crinoidal, dolomitized limestone penetrating into the light-coloured 
Megyehegy Formation. Szentkirályszabadja, quarry at the airport 

2. Krinoideás-molluscás, dolomitosodott biomikrit, packstone. A kép felső pereme mentén 
vékony mollusca héjtöredékek ("filamentumok") is láthatók. Illyr (?). Szentkirályszabadja, 
"repülőtéri kőfejtő". Vékonycsiszolat, negatív kép, N = 1 7 X 
Crinoidal-molluscan, dolomitized biomicrite, packstone. Thin molluscan shell fragments 
("filaments") can be seen along the upper margin of the picture. Illyrian (?). Szentkirályszabadja, 
quarry at the airport. Thin section, negative print, xl7 

VI. tábla - Plate VI 

1. Brachiopoda és echinodermata (krinoidea) vázelemek a peloidos/onkoidos mikropátitban 
(packstone/grainstone). Pelsoi, Felsőörsi Mészkő Formáció, Horoghegyi Tagozat. Aszófő, 
II. árok, 1 7 . réteg. Vékonycsiszolat, N = 5 5 X 
Brachiopod and echinoderm (crinoidal) skeletal elements in peloídal/oncoidal microsparite 
(packstone/grainstone). Pelsonian, Felsőörs Limestone Formation, Horoghegy Member. Aszófő, 
trench II, bed 17. Thin section, x55 

2. Diplopora hexaster P IA töredék a Felsőörsi Mészkő Formáció Horoghegyi Tagozatában. 
Pelsoi, Aszófő, П. árok, 18. réteg. Vékonycsiszolat, N = 5 5 X 
Diplopora hexaster PIA fragment in the Horoghegy Member of the Felsőörs Limestone Formation. 
Pelsonian, Aszófő, trench II, bed 18. Thin section, x55 
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I. tábla - Plate I 



VÖRÖS A. et al.: A Balaton-felvidéki középső-triász medencefejlődés rekonstrukciója 173 

II. tábla - Plate II 
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III. tábla - Plate III 
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IV. tábla - Plate IV 
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V. tábla - Plate V 
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VI. tábla - Plate VI 


