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A szerző az 1985 évi peremarton — berhidai földrengést morfotektomkai szem
pontból vizsgálja Utal É -  D-i íranyu törésekre, amik alternatív értelemben kapcso
latban lehettek a földlökésekkel A tanulmány bemutatja, hogy a morfostrukturak 
vizsgálata a Karpat-medenceben a legjobban használható módszer a rengesek ertel- 
mezesere, néhol prognosztizálására A kiértékelés gravitációs meresekre is támaszko
dik A szerző foglalkozik a holocen es recens szerkezeti mozgásokkal is Megerősíti 
Pávái V á jn á  FERENcnek a holocen retegek ma is folyamatban levő szerkezeti diszlo- 
kacioirol vallott felfogasat, de nem tartja elegge hatékonynak ebből a célból a dőlés-' 
meresekkel torteno kutatást

Bevezetés

A földrengések keletkezésének magyarazata földtani szempontból többféleképpen, 
is megközelíthető A rengést kiváltó okok egyrészt a vizsgált terület fejlődéstörténeti és- 
tektonikai adottságaitól, másrészt a felépítő kőzetek minőségétől függenek Lehetséges 
pl olyan orogén, vagy szubdukciós terület, mint amilyen az Andok, ahol a kontinentális 
kéreg felgyűrődese és az óceáni kéreg alábukása okozza a feszültség felhalmozódását Az 
ilyen kéreg kőzeteiben hosszú törési, vagy rátolódási felületek keletkeznek, amikhez 
pusztító erejű rengések kapcsolódhatnak Vannak táblás területek, amik kratogén típu
súak, konszolidált állapotúak és nem tartoznak az erősen rengéses övezetekhez Ilyen 
például a hozzánk közel eső Podóhai-tabla Végül találhatók medenceteruletek, amelye
ket kétféle feszultseg-állapotú gyúrt hegység vehet korul Az egyik típus abroncsként 
komprimálja a korulzárt és besüllyedt kérget, a másik inkább lazán egymás mellett álló 
rogok keretét alkotja Hazánk területe az utóbbi típusu medencék közé tartozik Ez 
sajátságos szeizmotektomkai képet von maga után, ami azt jelenti, hogy a rengések 
ritkábbak, gyengébbek és nehezebben értelmezhetők

A hazai rengéseket földtani megközelítésben kétféleképpen lehet vizsgálni A régeb
bi nézet az, hogy interpolált földtani adatok alapján szerkesztett, hosszú, aljzati törések
hez kötöttek a kéregben létrejött anomáliákat A módszer azonban nem vált be, mert 
a rengések fészkei nem követték ezeket a vonalakat és a legkevésbé sem a megállapított 
fő törési irányokat

A másik megkozelítes morfotektomkai Szép számmal vannak az országban nagyon 
regen, a neogén elején keletkezésnek indult szerkezeti alakzatok, alaki ismérvek alapján 
kutatható szerkezetek, vagyis morfostruktúrák Ezek elsősorban a dombvidéken és az



Alföldon észlelhetők A hegyvidékeken a mai felszínen az erős exogén anyag-atrendező- 
dés megnehezíti megfigyelésüket A morfostrukturák azonban jeleznek helyenként össze
függést a földrengésekkel

Példaképpen említve egy átlagos alföldi, vagy dombvidéki diapiroid típusú morfo- 
struktúrára a következő adatok a jellemzők átmérője 3 — 6 km, területén a felsó-pannó- 
mai formáció fekűje meredekebb szárnyú kúpba, íll dómszerú felületté rendeződik, 
felette a holocén rétegek néhányszor tíz meter magas, nagyon enyhén lejtő szárnyú redőt, 
brachyantiklináhst képeznek (ezt az emelkedés csekélységéhez képest a hidrográfia erő
sen jelzi)

A hidrográfia tehát fontos módszertani eszköz A vízfolyások, gyakran meg a 
mesterséges árkok, levezető csatornák is, ha eleggé részletesen ábrázolták ezeket, kiraj
zolják a holocénben zajló mozgásokat A módszer egyetlen esetben nem használható 
ha recens horizontális elmozdulást kutatunk Egy vonal ugyanis a felszínen akkor is csak 
vonal, ha hozzá horizontális, vagy bármilyen egyéb, pl feltolódó, vagy billenő mozgás 
társul

A Kárpát-medence és a „kárpáti koszorú” vázolt feszültség-állapota a kozépsó- 
miocémg vezethető vissza Erre abból lehet következtetni, hogy a medencében olyan 
árkok, üstök és diapiroidok helyezkednek el, amik a bádemben indultak fejlődésnek Ma 
is fejlődnek, azonos helyen, vagy korai felépítésükkel szerves egységben Fontos bizonyí
tó értéke miatt említhető a Kiskunhalasi-árok, ami ÉK — DNy-i irányú Iniciális szakasza 
Bugac és Felsőszentiván kozott helyezkedik el, hossza 65 km Később DNy-i irányban 
20 km-rel meghosszabbodott, jelenleg Vaskút —Garáig ér Az árok beszakadása egybe
vág a hidrográfiával

E morfostruktúrák léte és ma is zajló fejlődése azt igazolja, hogy a Kárpátok és a 
Kárpát-medence a kozépső-miocén óta szinte „egy helyben áll” (A glóbuszon lezajlott 
esetleges helyzetváítoztatásuk itt nem e vizsgálat tárgyát képezik az „egy helyben állás” 
ezzel a megszorítással értendő )

A peremarton — berhidai földrengés

Peremarton és Berhida a Bakony hegység nyugati részének déli hegylábán helyezke
dik el A hegység e részét túlnyomólag alsó és felső-triász mészkő és dolomit építi fel 
Az la —b ábrán látható 1 25 000 méretarányú térképen montírozatlanul régebbi és 
újabb információk vannak (A térkép használati szempontból nyílt)

A hegylábakon a mezozóos kőzeteket miocén, pannómai és negyedidőszaki képződ
mények fedik A betakart idős kőzetek rogokre tagolódva állandó mozgásban vannak, 
főként függőlegesen, néhol emelkedve, néhol süllyedve A helyzetváltoztatások oka nem 
ismert, viszont éppen a földrengések igazolják, hogy állandóan folyamatban vannak 
A kőzettombok rogyása vagy emelkedése a középhegységben más eszközökkel is megfi
gyelhető, a szabatos szintezéstől, a travertinó-szintek elhelyezkedésén át, uledékosszletek 
kivastagodásáig (nem beszélve a fúrásokkal kimutatható törésekről és a morfológiai 
jelenségekről) A mozgás kőzetblokkok ütközésével, feszultségfelhalmozódással, töré
sekkel jár

A terület morfológiája nagyjában -  egészében megadja a földtani felépítést, sőt 
egyes esetekben geofizikai megállapításokat is indokol Peremarton és Berhida egy 
hozzávetőlegesen 5 kilométer átmérőjű, szabálytalanul kor alakú, viszonylag mély, átla
gosan 145 m tsz f  magasságú, kissé domború platón helyezkedik el Északi részén a 
felszínen túlnyomólag pannómai homokkőpados homok, dél felé haladva pedig pleiszto
cén lösz, majd a Sédnél vizenyős holocén öntéstalaj található (la  —b ábra) Északon



triász dolomit- és mészkőrogok is vannak A platót északkelet felé alacsony nyereg 
választja el a Rétság tőzeges, kotus területétől Nyugat felé a Balaton-felvidék mezozóos 
kiemelkedéseit látjuk

A morfológia szemszögéből még két geológiai jelenség érdemel figyelmet Az egyik 
az, hogy a Séd — immár csatornával szabályozott -  völgye Hajmáskér és Vilonya felől 
delnek, keletnek, majd északnak haladva hatalmas, észak felé nyitott félkorívben keretezi 
a platót A „keret” Berhida keleti oldalánál a községtől körülbelül egy kilométerre ér 
véget, a peremarton — berhidai platót es a Rétságot elválasztó nyeregnél A másik feltűnő 
vonás az, hogy a Séd jobb partja délen sokkal magasabb, mint a bal ( l a - b  ábra) Ennek 
— törésvonalakkal nem interpretálható — szerkezeti oka van (magyarázatát lásd ké
sőbb) Megelőlegezhető a felteves, hogy a Séd jobb partjának a negyedidőszak folyamán 
sokkal gyorsabban kellett emelkednie, mint a balnak, emelkedése ma is tarthat, ami 
renges előidézője lehet A terület azonban a megrajzoltnál bonyolultabb és a rengés 
epicentrumának helyere, valamint a megrázottságban mutatkozó különbségekre a ren
delkezésre álló gravitációs adatok ismerete nélkül nem lehet következtetni

Abból a szempontból, hogy a deli kanyarban a jobb part erős kiemelkedése szerke
zeti eredetű, meg kell említeni a „láthatóság szabályát”, amelyet a szerző a Keszthelyi- 
hegysegben folytatott térképezése kapcsán fejtett ki Lényege endogén morfológiai 
Például ha a hegylabon van egy vastag felső-pannóniai osszlet, aminek a teteje a kvarter 
kezdete óta felszín és ez a negyedidőszak időintervallumán belül valahol lényegesen 
megemelkedik, az emelkedes alakja és jó közelítéssel a mértéke ma is ugyanaz Az osszlet 
állapota elsősorban csak annyiban változik meg, hogy eróziós árkokkal felszabdalódik 
E szabály közvetlen alkalmazása alól kivétel az az eset, ha hegylabon sullyedék jón létre, 
mert ez feltoltődik Ez a meggondolás alkalmazható volt a Balaton-felvidék toréses 
lépcsői értelmezése esetében

A Séd szóban forgo jobb oldali magaspartja tehát nem eróziós, vagy denudációs 
jelenség, hanem tektonikai A jobb parti kőzet- és uledéktomegek azonban a Séd irányá
ban, észak fele nem tolódnak fel, ezt a patak-völgy hurokra emlékeztető nagy kanyarula
ta kizárja Az említett kéregtestek csak mellette állnak egy táguló rendszer részeként

A területről rendelkezésre áll egy Bouguer redukciós izoanomáha térkép is, ennek 
izovonalait idomvonalszerűen es ritkítva rávittuk a mellékelt térképre Az alkalmazott 
gravitációs mérések természetesen nem alkalmasak arra, hogy egy keskeny patakárok 
mélyszinti helyzetét kimutassuk (Séd), arra viszont jók, hogy a meder alatti paleozóos- 
mezozóos rogok helyzetéről tájékoztassanak Ha elfogadjuk azt a premisszát, hogy a 
Bouguer térkép e rogok felszín alatti helyzetét ábrázolja, a következő megállapításokhoz 
jutunk Papkeszi és a tőle keletre levő kungosi szakasz közt az izovonalak két, egymással

►

la — b ábra Peremarton -  Berhida kornyékének földtani es morfotektomkai értelmező térképé
/ Holocen ontesiszap, tőzeg es kotu, néhol édesvízi mészkő, 2  pleisztocén lösz kavicsos es homokos lösz, helyenként kvarc kavics, 
3 pannoniai édesvízi mészkő, mesziszap, homok es agyag, 4  miocén kavics 5 tnasz megyehegyi dolomit, bitumenes mészkő, 
vekonylemezes dolomit, pados mészkő, 6  perm homokkő — a =  Mezozoos képződmények b  =  paleozoos képződmények c =  nye
reg”, vagy kőzetmmőseg-valtozas a gravitáció alapjan, d=geofizikai magaslatok e  = geofizikai lejtesiranyok a paleo -  mezozoos 
osszlet felületen (a MÁELGI szerint),/ =  vizenyős, tőzeges, kotus rét, g  =  25 m-enkenti szintvonal, idomvonal szerűen, h  = torzított 
szintvonal körülbelüli tsz f értekekkel idomvonalszerűen, i = kiemelkedés, j  = mely felszín k  = vízfolyások es csatornák, /=  uj felvetel 
hatara Boros J 1983), m  =  feltételezett törés az 1983 évi földrengés szempontjából (a vonalak csak azt a szakaszt tüntetik fel, ahol 

a hipocentrum lehetett), n  = kepződmenyhatar, o -  boltozati teknő

Fig la -b  Geological and morphotectomcal map of the Peremarton — Berhida area
/  Holocene silt, peat, turf and some freshwater limestone, 2  Pleistocene toess, gravety and sandy loess, locally quartz gravel 3  
Pannonian freshwater limestone, 4  Miocene gravel, 5  Tnassic Megyehegy dolomite, bituminous limestone, laminated limestone and 
dolomite, 6  Permian sandstone -  a  -  Mesozoic formations, b -  Paleozoic formations, c = saddle, change in rock quality according 
gravity, d = geophysical heights, e  = geophysical slope direction on surface of the Paleo-Mesozoic sequence (M AELGl),/= meadow 
with peat and turf, g=contourlmes by 25 ms, relative, /i = distorted contourline with appr heights a s t  i == heights, j  =  hollow, 
k  =  watercourse and channel, /»borderline of the new map B ¡983) m = inferred fault of the 1983 earthquake (only hypocenter is 

shown), n  =  formation border, o  =  through of the top







szembe néző, nagyjából kelet -  nyugati csapású hátat mutatnak ( l a - b  ábra) A keleti 
hát kissé délebbre is tolódott, illetve ilyen helyzetet foglal el Koztuk „árok”, vagy 
„nyereg” húzódik, É -  D-i irányban A két „hát” idős kőzetekből álló eltemetett nyúl
vány a nyugati a Bakonyé, a Keleti a füle — kungosi, túlnyomórészt eltemetett paleo — 
mezozóos kőzetkulminációé Figyelmet érdemel, hogy a „nyereg” két oldalán a gravitáci
ós anomáliák mélyülést jelző irányai inverz, azaz megfordult helyzetűek A kungosi 
szakasznál északi, Papkeszinél deli irányba mutatnak A kungosi szakasznál mind a 
gravitáció, mind a morfológia függőlegeshez közelítő vetősíkot sugall a plató déli pere
mén Papkeszinél viszont arra következtethetünk, hogy az aljzat a község felé enyhén lejt 
Úgy is értelmezhető, hogy Papkeszi a többi tárgyalt térségtől bizonyos mértékig elszige
telt Ez magyarázat lehet arra, hogy Papkeszi területén kevesebb kárt észleltek

A rengés kipattanásának okát vizsgálva arra a következtetésre kell jutnunk, hogy 
az a plató, vagy valamely részének újabb megmozdulásával áll összefüggésben A fészek 
nem „helyezhető el” a morfotektomkai szempontból teljesen inkonform litén területen

Van alapja annak a feltételezésnek is, hogy a plató formálódása jelenleg is folyamat
ban van * A Vértestől a Bukkig, a Mecsek hegységben, vagy az Alfoldon nagyszámú — 
itt nem részletezett — adat arra mutat, hogy egy kialakultnak látszó forma tovább 
„keletkezik” Különösképpen nem cáfolhatja ezt az észrevételt egy olyan jól definiálható 
morfotektomkai egység, mint a peremarton — berhidai plató Az eddigi morfotektomkai 
tapasztalatok közül csak a Gerecse nyugati hegylábán elhelyezkedő Vértesszőlős tektoni
kai fejlődéstörténetére utalhatunk néhány szóban A régészeti, faunisztikai, talajtani, 
fúrási és térképezési adatok azt igazoljak, hogy a vértesszőlősi hegylábon olyan törési 
lépcsők helyezkednek el, amelyek a neogén végén kezdtek kifejlődni és ma is alakulóban 
vannak

A rengés kipattanásának szerkezeti vonalát észak —déli szerkezeti vonallal kell 
jelölni, alternatív mdokolhatosággal, más érdemleges adat hiányában jól indokolható 
morfotektomkai értelmezéssel Északon, Peremartontól nyugatra egy vonal völgyhöz 
kötött, ami paleo -  mezozóos kiemelkedést is átszel Egy további vonal Peremartontól 
keletre húzódik, hozzá közel, enyhe, esők után vízállásos bemélyedés tengelyét követve 
Tőle keletre távolabb következik a harmadik, ami szintén szerkezetileg előreformáltnak 
feltételezett völgy-iránynak felel meg

A negyedik vonal délen, a kungosi magasparttól É — ÉNy-ra van, a „nyereg”-től 
ÉK-re a peremartoni földek felől délkeleti irányban alacsonyodé háthoz tartozik Kimu
tatták, hogy a vertikálisan emelkedő hátak tetején boltozati árkok szoktak elhelyezkedni 
a mélyben húzúdó idősebb kőzetek felületen mérve Területünkön a pleisztocén végi lösz 
felszínén is látszik bemélyedés az enyhén domború plató közepén Keletkezését nem 
vezethetjük vissza erózióra, derázióra, vagy losz-karsztosodásra, ez lefolyástalan bolto
zati szerkezeti teknő Tény, hogy a dombvidékeken, ahol a felszínt lösz, vagy hasonló 
üledék borítja, a legfiatalabb és legkisebb amplitúdójú vertikális elmozdulások is észreve
hetők Ezeket finom rajzú izohipszás részletes térképek és nagyobb eső után kialakuló 
vízállásos területek egyaránt jelzik A mozgások ilyenfajta jelei lejtőkön természetesen 
nem látszanak, csak zárt platókon

Pávai Vájná foglalkozott Magyarországon először a recens mozgásokkal Vizsgála
ti módszere azonban a dőlésmérés volt Ez azonban csak egészen szélsőséges esetekben 
hozhatott eredményt, mert a holocén és pleisztocén rétegek messze túlnyomó részben 
eleve nem vízszintesen települnek Recens mozgások kimutatására valójában csak a 
morfotektomkai megfigyelés alkalmas, a fejlődésben levő fototektomka mellett

* A tanulmány lektora, Szeidovitz G yőző hívta fel a figyelmemet, hogy Joó István szerint megis
mételt geodéziai mérések a területen évente 0,2 mm-es elmozdulásokat igazolnak
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The Peremarton -  Berhida earthquake of 1985 is discussed from the morphotectom- 
cal point of view The N — S directed faults may have been connected to the quakes The 
study of morphostructures is the best method in the Carpathian Basin to understand and 
may be even to predict earthquakes The evaluation is underlined by gravity measure; 
ments The earthquake onginated in the E Bakony Mountains, on the S slope, on a 
circular, slightly convex plateau of cc 5 km diameter It is bordered by the narrow, 
loop-shaped valley of the brook Sed, the right bank m the south being higher than the 
left one The anomaly may be the result of vertical movement in the disjunctive crust 
The gravitational isolmes make it clear why damage in the village of Papkeszi was slight, 
for all its proximity The total criss-cross faulting of the basement and its changing 
density is proved further by the fact that earthquakes were perceptible as far as Siofok


