
20. A Balatonfelvidék hegyszerkezeti képe Balatonfüred
környékén.

I f j .  L óczy L ajos dr.-tól.

(Huszonhárom szövegközti ábrával, és a ÍV— XIII. táblákkal.)

1916. év július és szeptember havában a m. kir. Földtani Intézet 
igazgatóságának felszólítására tektonikai részlettanulmányokat végeztem 
Balatonfüred és Aszófő távolabbi környékein. Kutatásom célja volt: 
a Balaton-felvidékre jellemző töréses hegyszerkezetet a lehetőség szerint 
minél behatóbban, legalább is egy kisebb területen kifürkészve, azt nagy
méretű, 12.500-as térképlapon ábrázolni és ezáltal képet nyújtani a már 
az atyámtól nagyjában kimutatott klasszikus tektonikai hegy felépítésről. 
E részletes tektonikai kutatás mellett figyelmet fordítottam a sztratigra- 
fiai viszonyokra és a kövületgyűjtésre is. Munkámban ez alkalommal 
nagy mértékben támogatott atyám, aki a Balaton-felvidéken tett évtizedes 
tanulmányának még nem közölt eredményeit is rendelkezésemre bocsá
totta. Megrendült egészsége ellenére is akárhányszor kísérőjeként végez
hettem munkámat, ami nagyban előmozdította élvezetes munkámat.

Már ez alkalommal, midőn csak egy teljesen rövid ízelítőt nyújtok 
a Balaton-imonografia számára készülő részlettanulmányomból, kijelent
hetem, hogy kutatásom hosszabb tapasztalatok árán, szerezhető alapjait 
atyám sugalmazásából nyertem.

Aszófő— Paloznak között a tó partjától 2— 3 km-nyi távolban 
a Bocsár, Száka, Meleg, Tamás, Péter és Csákány hegyek mintegy 300 m 
tengerszint feletti magasságú hegy láncolatot alkotnak. E hegyek alkot
ják a Balaton-felvidék első magasabb hegypárkányát a Balaton felől, 
amely tagoltságát a csapásra nagyobbrészt merőleges törések és az ezek 
nyomában dolgozó erózió útján nyerte.

Hajóval Siófok vagy Balatonföldvár felől Balatonfüredre utazva 
a tó füredi partjaitól alig 3 kilométernyi távolból szemlélhetjük a zalai 
hegyeket és azonnal szemünkbe tűnik azoknak pikkelyes elhelyezkedése 
(I. ábra). A zalai oldal keményebb közép-triász képződmények alkotta 
kiemelkedő első hegy párkány a magános hegyekre van tagolva, amelyek
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kulisszaszerűen akként helyezkednek el. hogy délnyugatról északkelet 
felé számítva, az egyes kulisszák elfedik egymást. A hegység e sajátos 
törött szerkezete tehát még az orografiai távolságban is kifejezésre jut, 
dacára annak, hogy a hegység abradált, illetve elöregedett jellegű (IV. 
tábla legalsó képe). A részletes tektonikai kutatás azonban, azt eredmé
nyezte, hogy nemcsak az említett hegyekben, hanem a lankásabb helyeken 
is töréses szerkezetre találunk.

Mielőtt a részlettektonikai jellemzésre térnék, szükségesnek vélem 
Balatonfüred távolabbi környékének geológiáját általánosabb vonások
ban egy-két szóval összefoglalóan körvonalozni, ez azonban sokkal vilá
gosabban kivehető atyám részletes leírásából.

Balatonfüred vidékén a Balaton partjai mentén a kvarter és pan
non rétegektől imitt-amott elfedett altalaj permi vörös homokkőből áll.

2. ábra. Balatonfüredi Tamás-hegy. 
Fényk. id. Lóczy Fajos.

kalóznak alatt, valamint Alsóörsnél a vörös homokkő feküjében még 
a régibb, paleozoikusnak vett fi Ilitek is kibukkannak, melyekre a vörös 
homokkő diszkordánsan települ. Amint azt atyám is kimutatja, a permi 
vörös homokkő, meg a fillit. boltozatokba van gyűrve, amely gyűrődés, 
minthogy a triász képződményeket nem érintette, azoknál idősebbnek 
veendő.

A tó partjaitól EÉNv felé haladva, a permi vörös homokkőtől 
kezdve, annak fedőjében egyre fiatalabb képződmények jutnak a fel
színre. Általában véve 20— 40° ÉÉNy dőlésben (22— 231/*11) szabályosan 
helyezkednek el az alsó-, közép- és felső-triász képződmények. Míg a 
Balatonfüred feletti hegyeket, ú. m. a Tamás, Péter és Csákány hegyek 
általában 300 m magasságot elérő lecsapott széles tetőit a közép-triász 
tdlenállóbb, keményebb mészkövei és dolomitjai építik fel, addig a hegyek 
és a Balaton-tó partjai közt elhúzódó 2— 3 km széles lankásabb területen 
az altalajt az alsó-triász, azaz a werfeni rétegek képezik.
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A  Balatont szegélyező közép-triász alkotta hegyektől északra fekvő 
platószerű felvidéket a felső-triász márgái, mészkövei és fődolomitja épí
tik fel, a mélyebb képződményekkel általában megegyező csapásban, de 
némileg lankásabb dőlésben.

A füredi Nagymező és Felső-Erdő nevű fődolomitplatónak északi

3. ábra. Balatonfüred fürdő.
A hercegprimási villa mögötti werfeni dolomitkőbánya. A bányában gejzires mésztufa 

s kitörés magja látható, amelyet nem fejtettek ki.

részében már imitt-amott megváltozik az általános ÉÉNy-i dőlés, sőt 
azt a nagykiterjedésű litéri törés közelében a hidegkúti Torma és Recsek 
hegyek déli oldalán már ellenkező, DDK-i dőlés váltja fel.

A  Felső-erdő északi részén a litéri leszakadás mentén megismétlő
dik a szelvény. A  hidegkúti Recsek- és Torma-hegyen jóval nyugodtabb, 
néhol csaknem vízszintes, másutt gyengén redőzött helyzetben ismét fel- 
szinre jutnak az alsó- és közép-triász képződmények, sőt Hidegkútnál
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a permi vörös homokkő is kisebb területen a felszinre bukkan. Kétség
telen tehát, hogy az ÉÉK— DDNy irányú literi töréstől délre eső triász- 
terület leszakadt.

Atyám behatóan feldolgozott paleontológiái anyag alapján mono
grafikus művében részletes szintezését adja a balatonfelvidéki triász kép
ződményeknek. Ismétlések elkerülése végett utalok itt az ő munkájára,1) 
vagy az ennek kivonatolása alapján Schafauzik professzor úr által össze
állított sztratigrafiai táblázatra.

Tektonikai felvételemet a Balaton-Arács feletti Tamás- és Péter- 
hegyen kezdettem meg, ahol atyám már régebben felismerte, sőt térké
pezte is a; középhegységeinkre oly jellegzetes töréses eltolódásokat.

Ha Arács felől az Istenfia nevű úton felmegyünk a Péterhegyre, 
azt vesszük észre, hogy míg az út jobboldalán már 260 m magasságvonal 
mentén a megyehegyi dolomit fedőjében a tridentinus -mészkő települ 
(a kagylómész és a reitzi rétegek itt igen vékonyak), addig a baloldalon 
egyazon csapásban még mindig a megyehegyi dolomit található. Csak 
jóval feljebb, mintegy 100 lépésnyire következik a fedőben ezen az oldalon 
a tridentinus mészkő, úgy hogy itt tisztán kivehető, miszerint horizontális 
eltolódással van dolgunk. De nemcsak az Istenfia útja mentén, amely 
nyeregalakú vápában halad, hanem az ettől a vonaltól jobbra és balra 
levő közeli vápákban is törésvonalakat és eltolódásokat sikerült felismer
nem. Valójában nemcsak a Péter-hegyen, hanem másutt is tapasztaltam, 
hogy ilyen törések, melyek mentében horizontális elmozdulások keletkez
tek, nem állanak magukban. Az Istenfia útja körzetében levő három törés 
folytán létrejött kizökkenéseket a csapásviszonyokban is sikerült meg
figyelnem. A  középső törésvonaltól nyugatra elhelyezkedő pikkely szárny
ban 20— 21h-ás, a keleti szárnyban pedig 24— l h-ás dőlést mértem a 
péterhegyi általános 22h-ás dőléssel szemben. (Lásd az V. táblát.)

A  Péter-hegy keleti végén és a Csopak feletti Kopasz-hegyen, a 
298 m és 287 m-es magassági pontok környékén is hasonló töréseket és 
elmozdulásokat figyeltem meg. Itt a két törésvonal közötti rész kulissza- 
szérűén kibillent és későbbi összesajtolódás következtében ferdén kifor
dult az általános csapásból. A 298 m-es tető északkeleti oldalán ÉÉNy-i 
irányban mintegy 25 méternyi elmozdulást mértem a megyehegyi dolo
mit és a kagylómész között a törés balszárnyában. A  másik törés menté
ben a 287 m-es ponttól délnyugatra, 120 m-nyire hasonló irányú, de 
jóval nagyobbszabású eltolódás észlelhető. Itt az elmozdulást mintegy 
40 m-nyire becsültem. Ugyanitt a megyehegyi dolomit hegyesszögű cik-

i) Id. Lóczy L .: A Balaton környékének geológiája és morfológiája. —  A 
Balaton tud. tanulni, eredni. I. rész, I. szakasz. Budapest, 1913.
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helyben ékelődik az itten jól kifejlődött kagylómész övébe. Jellemző itt 
a törésre, hogy míg a déli oldalon a horizontális elmozdulás megtörtént, 
anélkül, hogy a rétegcsapás deformációt szenvedett volna, addig észak 
felől a 287 m-es ponttól nyugatra mintegy 140 méternyire a füredi és 
tridentinus mészkőben csak csekély horizontális elmozdulás észlelhető, 
ellenben a rétegcsapás a törés mentén erősen el van konyulva, amit azon
ban a leírásnál sokkal érthetőbben kifejez a VI. tábla. A Péter- és Csá
kány-hegy töréses kulisszaszerkezete az orografiai tagoltságban is meg
nyilvánul. (Lásd a IV. tábla két felső képét.) Tekintve a röviden kör- 
vonalozott viszonyokat, úgy vélem, hogy az erőhatás, mely a horizontális 
eltolódást létesítette, dél felől, a Balaton-depresszió felől jött; minek 
következtében a hegygerinc Balaton felőli oldalán a támadási ponton 
jóval erősebb elmozdulást okozott, mint az északi oldalon, ahol inkább 
rétegelhajlásokat hozott létre.

4. ábra. Szelvény az arácsi völgy hosszán.
Mérték az alapra: 1:25,000; a magasságokra: 1:12,500 (1:2.).

Id. L ó c z y : A Balaton környékének geomorfológiájából átvéve (IV. t. E. sz.). 
p = permi homokkő: tpv = seissi rétegek; t / ' '  =  alsó eampilli rétegek: t / ' = felső 
campilli lemezes dolomit; tg = felső eampilli lemezes mészkő; t2IV = megyehegyi dolo
mit; t2" ' = kagylós mész; t2" = buciiensteini rétegek; t2' = tridentinus mészkő és 
füredi mészkő; t3" ' = felső márgacsoport alsó része; tg" = felső márkacsoport felső 
része és sándorhegvi mészkő; t3' = fődolomit; m4IV = pannoniai rétegek: = édes

vízi mészkő; q" = lösz; q' = pleisztocén törmelékkűp a völgyek nyílásán.

A legnagyobb eltolódást a Péter-hegven, annak nyugati végén az 
Arácsi-völgy felett tapasztaltam (4-ik ábra). Itt a hegy nyugati vége egy 
nagyobb és egy kisebb törés mentén mintegy 80 m-rel van dél felé elmoz
dulva a keleti szárnnyal szemben. Valószínűnek gondolom, hogj  ̂ ferde 
síkon, még pedig a csapásra képzelt szelő mentén déli irányban csúszott 
le ez a rög, minek következtében a nyugati szárny tridentinus mészköve 
a keleti szárny megyehegyi dolomitjával került egy vonalba. Az utóbbi 
eltolódást a 4. ábra szelvénye is jól szemlélteti.

Ez utóbbi erősebb törésre jellemző, hogy mentében a csapásban 
semmiféle deformáció nem keletkezett. A Péter-hegy 320 m-es csúcsa 
alatt, attól nyugatra a sziklák alatt az erdőben jól nyomozható a törés-
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vonal. Innét tovább haladva lefelé az amcsi völgy feletti megyehegyi 
dolomit képezte sziklákat a törésekkel egybefüggő leszakadásoknak te
kintem. Magán az Amcsi-völgy mentén, bár benne kétségtelenül erős 
törés vonul végig, horizontális eltolódás nem észlelhető. A völgyszűkü
letnél a füredi mészkőrétegek csapásban a bal- és jobboldalon normálisan 
helyezkednek el. (Lásd az V. táblát.)

A Csopak felett emelkedő Csákány-hegy megyehegyi dolomit, 
kagylómész, tridentinus és füredi mészkő rétegei kb. 250 méterrel van
nak eltolva délnek a Péter-hegy hasonló képződményeivel szemben. A 
törésvonal a Csopaki Kosztori-völgyben halad. A törés iránya eredetileg 
észak-déli lehetett és úgy látszik, valamelyest különbözik a, völgy" irá
nyától. Erre vall ugyanis, hogy a Csákány-hegy nyugati végén a völgy- 
kanyarulat alatt néhány száz méternyire a völgy a Péter—Kopasz-hegy 
folytatásának megfelelő megyehegyi dolomit-maradványt lemetszi. A 
csapással párhuzamosan működő horizontális összepréselődés következté-

5. ábra. Szelvény a esopak—palaznak-i Csákányhegyen keresztül.
Mérték az alapra: 1:25.000; a magasságokra: 1:12,500 (1:2.). 

íd. Lóczy : A Balaton környékének geomorfológiájából átvéve (IV. t. D. sz.). 
p = permi homokkő; tpv = seissi rétegek; t ±" '  = alsó campilli rétegek; tg' = felső 
campilli lemezes dolomit; t /  = felső campilli lemezes mészkő: t2IV =: megyehegyi dolo
mit: k,"' = kagylós mész; t2" = buciiensteini rétegek; t2' — tridentinus mészkő és 
füredi mészkő; t3" ' = felső márgacsoport alsó része; t3" = felső márgacsoport felső 
része és sándorhegyi mészkő; t./ = fődolomit; m4IV = pannon iái rétegek: m4" '=  édes

vízi mészkő; q" = lösz; q' = pleisztocén törmelékkűp a völgyek nyílásán.

ben a törés iránya azonban idővel elmozdulhatott, még pedig akként, 
hogy a völgy összeszűkülés körül, mint centrum körül, a törési tengely 
az óra járásával ellenkező irányban elmozdult, miközben csaknem kelet
nyugati irányt vett fel. [Torziós eltolódás (Tornquist).] A Nosztori- 
völgy Csopak feletti részében észak-déli a dőlésirány, míg a völgyössze
szűkülés és a Halastavak közti részén a préselődés következtében kibil
lentett törésvonal irányát követi. Hogy a törésvonal iránya mindjárt a 
kezdetben nem a ma nyomozható iránynak felelt meg, azt én épen a völgy 
sajátos kanyarulatai alapján vélem bebizonyítottnak.

A Csákány-hegyen épúgy, mint a Péter-hegyen, különösen a megye-
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hegyi dolomit és a kagylómész, vagy az utóbbi hiányában a triclentinus 
mészkő közti kontaktus mellett igen jól nyomozhatok az eltolódások. A 
Csákány-hegyen magán elég nyugodt a csapás (5. ábra) és csak három 
kisebb eltolódást észleltem. A sűrű bozótos erdőzet igen hátráltatott itt 
munkámban. Lehetséges, hogy majd erdőirtás idején itt is sikerülni fog 
több eltolódást kimutatni. Nagyobb elmozdulás észlelhető a Csákány-hegy 
keleti végén a Tódi-mezőn. mely azonban már nem esik Balatonfüred 
környékének részletes térképére. A Tódi-mező tektonikai viszonyaival 
azonban atyám részletesen foglalkozott, sőt könyvében arról térképváz
latot is adott.

Az Arácsi-völgy tői nyugat felé a Tamás-hegyen öt nagyobbszabású 
törést, illetve eltolódást sikerült kinyomoznom. Mindjárt az Arácsi-völgy 
felett a Kettős kőszikla mögött észlelhető egy nagyobb eltolódás, amely 
főleg a megyehegyi dolomit és a tridentinus mészkő határai mentén nyo
mozható. Itten az északkelet felé irányuló elmozdulást 45 méterre be-

6. ábra. Szelvény a balatonfüredi Szákaliegyen keresztül.
Mérték az alapra: 1 : 12.500: a magasságokra: 1 : 12,500 (1: 1.).

Id. L ó c z y : A Balaton környékének geomorfológiájából átvéve (V. t. B. sz.). 
p = permi homokkő; ttIV = seissi rétegek; t / "  = alsó campilli rétegek; t ±"  = felső 
eampilli lemezes dolomit; tg = felső campilli lemezes mészkő; t2IV = megyehegyi dolo
mit; t./" = kagylós mész; t2" = buchensteini rétegek; t«/ = tridentinus mészkő és 
füredi mészkő; t3//r = felső márgacsopori alsó része: t3" — felső márgacsoport felső 
része és sándorhegyi mészkő: t./ = fődolomit: m4IV = pannoniai rétegek; m4'"  = édes

vízi mészkő; q" = lösz; q' = pleisztocén törmelékkűp a völgyek nyílásán.

csültem. A Tamás-hegy elején Arács fölött több kisebb elmozdulást ész
leltem, melyek ferde síkú törésés leszakadásokra emlékeztetnek, miköz
ben egymáshoz képest pár méternyi (8— 14 m-es) horizontális elmozdu
lást is szenvedtek. Ezek közül csak egyet rajzoltam bele térképembe.

A Tamás-hegyen összesen öt nagyobbszabású törést sikerült ki
nyomoznom. amelyek mentén az egybetolódások mind kulisszaszerűen 
északnyugat felé irányulnak. A legnagyobb eltolódás a Tamás-hegyen 
a 316 m-es csúcstól nyugatra észlelhető, ahol mintegy 75 méternyi el
mozdulást mértem. Itt a kisebb ellenállású kagylómész rétegek egymásra 
sajtolódva az elmozdulás cikkelyében felszini kiterjedésükben megötszö
röződnek. A törésnek, illetve a lágyabb kagylómésznek megfelelő nyereg
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már messziről, a Balatonról is jól szembeötlik (2-ik és 12-ik ábra). A 
Tamás-hegyen általában a megyehegyi dolomit zeg-zugosan, hegyesszö
gekben ékelődik bele a tridentinus mészkőbe, amiért is a péterhegyi töré
sekkel szemben az ittenieket nem a csapásra merőlegeseknek, hanem fer
déknek tekintem, bárha, meglehet, hogy azok összesajtolódás következté
ben másodlagosan vették fel mai helyzetüket. Jellemző a Tamás-liegy 
eltolódásaira, hogy míg a déli oldalon a kizökkenések elég nagyok, addig 
az északi oldalon a füredi mészkő és felső-márga határai mentén veszí
tenek nagyságukból, sőt néhol teljesen elmosódnak.

A  Tamás-hegy nyugati végén, a Kéki-vÖlgy áttörésénél a füredi 
mészkő fedőjében a kéki mészkő lép fel. Ez a jól rétegzett, konkréciós, 
gumós mészkő a Kéki-vÖlgy mentében közvetlenül a füredi mszkőre tele
pül. Fölfelé és keletnek haladva ellenben a felső-márgák is vékony övben 
közbetelepülnek. A felső-márgák itt azonban mindenesetre nincsenek jól

Mérték az alapra: 1 :25,000: a magasságokra: 1:18,740 (3 :4 .). 
lel. Lóczy : A Balaton környékének geomorfológiájából átvéve (VII. t. B. sz.). 

p =  permi homokkő; ttIV =  seissi rétegek; t g "  =  alsó eampilli rétegek; t±" — felső 
campilli lemezes dolomit; tp =  felső eampilli lemezes mészkő; t2IV =  megyehegyi dolo
mit; t2" ' =  kagylós mész; t2"  =  buchensteini rétegek: t2' =  tridentinus mészkő és 
füredi mészkő; ta" ' =  felső márgacsoport alsó része; t3"  =  felső márgacsoport felső 
része és sándorliegyi mészkő; t3' =  fődolomit; m4IV =  pannoniai rétegek; m4" '  =  édes

vízi mészkő; q " =  lösz; q' — pleisztocén törmelékkűp a völgyek nyilasán.

kifejlődve, úgy hogy erős a gyanúm, hogy a legtöbb helyütt a füredi 
mészkő és kéki mészkő éles határral érintkeznek a Tamás-hegyen.

A  Tamás-hegv klasszikus megroppanásai kiválóan télen nyilvánul
nak meg, amikor még nem kelt életre a növényzet, de a hó a meredekebb 
oldalakról már el takarodott és már csak a völgy elések és vízmosások 
mentében fehérük. Az így nyert plasztikus képen szinte megelevenedik 
a tektonikai hegyszerkezet. Sajnos, kellő feltárások hiányában e tekto
nikát nem lehet számtalan meghökkenésével és roppanásával pontos tér
képen megérzékíteni és azt mérésekkel is igazolni.

A Tamás-hegytől .nyugatra a kagylómész, tridentinus mészkő és 
a füredi mészkő kiékelődik néhány kilométernyi távolságon. A  kemény 
ladini meszek eme kiékelődése a tagoltságban is megnyilvánul, amennyi
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ben a fődolomit plató magasabb gerincű párkánya Balatonfüred fölött 
a Tamás- és Győr-hegy közt megszakad és a beljebb eső platószegély 
a Nagymező abradált platójával egy szintben van (2-ik ábra). Nyugat 
felé e rétegösszletek újból csak mintegy 3 km-nyíre a Győr-, Száka- és 
Bocsár-hegyen lépnek fel.

A  közép-triász képződmények e kiékelődése Füred felett nem sztra- 
tigrafiai, hanem tektonikai okokra vezethető vissza. Balatonfüredtől 
északra ugyanis a Meleg-hegy vidékén, amint azt már atyám részletesen 
leírta, a fődolomit elválva a fekvő rétegektől, reáborul és reátolódik 
a felső márgákra. sőt még az itt kiékelődő közép-triász képződményekre 
is (9. ábra).

A Győr-hegyen a fődolomit takaró alól, egy a csapásra merőleges 
törés mentén, újra kibukkanik a kagylómész. A Győr- és Száka-hegyen 
a tridentinus és füredi mészkő képződmények ismét erős diszlokációt 
mutatnak (1. VII. táblát). E vidék tektonikai kutatását már atyám is 
részletesen eszközölte, úgy hogy térképén e helyütt úgyszólván semmi 
változtatást sem kellett tennem. A Kis-Szöllős felé vezető út völgyében 
a Győr-hegyen mindkét oldalon a Balaton felől nagyobb vastagságban 
lép fel a kagylómész, amely a völgy baloldalán közvetlen érintkezésben 
van a fődolomittal, amely itt a legtöbb valószínűség szerint reá van 
tolva a kiékelődő tridentinus, kéki mészkövekre és a felső márgacsoportra. 
A Győr-hegy tridentinus mészkövében 23h-ás dőlést mértem az út felett 
a pincéktől nyugat felé. E helytől nyugat felé azonban egy kisebb törés
iül megszabva a dőlés 4h-ássá változik.

A Győr- és a Száka-hegy közt erősebb törés mentén az egész közép- 
triász rétegcsoport mintegy 50 m-rel északnak tolódott. A  Száka-hegyen 
azonban egy sajátos antiklinális és szinklinális alakulat is tapasztalható, 
melynek folytán a Bocsár- és Száka-hegyen, azokon keresztül vont észak
déli szelvény mentén a tridentinus mészkő és az ezt közrevevő rétegek 
háromszor megismétlődnek. Érdekes, hogy úgy az antiklinális, mint a 
szinklinális teljesen lokális és csupán a Száka-hegyre szorítkozik (6. 
ábra). Kelet és nyugati irányban a Szaka-hegyet kiszakító erős törések 
mentén hirtelen lezárulnak. A Száka-hegy tetején fellépő lapos antikli
nális alakulat főleg a kéki és füredi mészkőben tapasztalható. A  Száka- 
hegyen keresztül vezető út mentén a hágón levő kőfejtőben csaknem víz
szintesen települnek e jól rétegzett mészkövek. Északnak haladva lassan
ként 10— 15°. majd 25° északi dőlést vesznek fel. A Száka- és Bocsár-hegy 
közötti szinklinális alakulat már nem ilyen nyugodt; amennyiben 35— 42° 
dőléseket is mértem az elég jó feltárásokban.

A Száka-hegy gyűrődéses szerkezetét atyám szelvényei jól ábrá
zolják s ezeket a 6. és 7. ábrákban közlöm újra. E teljesen lokális,
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Balatonfüred község vidéke
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de határozott gyűrődés eredete nézetem szerint a töréses szerkezettel van 
okozati Összefüggésben és nagyobbszabású flexurás alakulatnak vehető. 
Vetületben a térképen szemlélve e jelenséget, arra gondolhatnánk, hogy 
itt két törés között a közép-triász vonulat egy része északra tolódott, majd 
a csapás mentén működő horizontális erők következtében egyensúlyi 
helyzetét elveszítve, pikkely szerűen kicsúszott. Közvetlenül a két szárny, 
vagyis a Győr-hegy és Bocsárhegy által gyakorolt összesajtoló nyomás, 
meg az evvel merőlegesen ható ellenállása a felső márga csoportnak 
északi irányából hozhatta létre az antiklinális és szinklinális flexura- 
alakulatot. Valószínű, hogy a fődolomit takaró északról dél felé irányuló 
áttolódása is szerepet játszott a gyűrődés kialakulásában. Magán a Bocsár- 
hegyen a kéki és füredi mészkő felvűjétől elválva azon kissé áttolódik, 
miközben széles redőben borul közvetlenül a kagylómészre, miáltal a tri- 
dentinus mészkő kiékelődik (8. ábra).

Véleményem szerint az utóbbi példa is egyik kiváló bizonyítéka 
annak, hogy a vertikális és horizontális diszlokáció kisebb méretekben 
is okozati összefüggésben állhat egymással, ami ellene szól annak az 
általában vallott érvnek, amely a vertikális és horizontális diszlokációk 
közt oly éles határt von.

A  törések és horizontális eltolódások tanulmányozására kiválóan 
alkalmasak a felső márga között észlelhető mészkővonulatok, melyek a 
plasztikusabb márgák között csapásra merőleges törések és eltolódások 
által pikkelyes tarajokra vannak bontva, melyek igen sokszor a márgák 
erodáltsága következtében magános szirtekre tagolódnak (9. ábra).

Balatonfüred környékének részletes térképén, az ennek északkeleti 
sarkába eső nosztori országút kapaszkodójánál a halastavaktól felfelé a 
baloldalt Tracliyceras austriacum-os mészkővonulat képezi. E mészkő- 
vonulatban öt kisebb zökkenést észleltem. A pikkelyes eltolódások itt 
a csapásra csaknem merőleges törések mentén északkelet felé irányulnak. 
Az eltolódások vízszintes irányban itt igen csekélyek. 18. 10, 20, 14 mé
ternyi eltolódásokat mértem itt csupán. Mindamellett az orografiai tagolt
ságban az írtásos hegy vonulaton elég jól szembetűnik a töredezettség. 
(Lásd a VI. táblát.)

A  Nosztori-völgytől nyugatra ugyancsak észlelhetni kisebb- 
nagyobb eltolódásokat a Tracliyceras austriacum-os mészkő vonulatában, 
sajnos azonban, itten a pontos mérést az erdőborította térszín akadályozta.

Az arácsi Koloska-völgy mindkét oldalán a felső márga Trachy- 
ceras austriacum-os mészkővonulataiban a Koloska-völgytől a Ritkafák 
nevű hegyig terjedő szakaszán öt-hat kisebb-nagyobb eltolódás szabdalja 
meg a vonulatot, amely jelenség valamely kiemelkedőbb hegytetőről 
nézve már messziről is kivehető az orografiai tagoltságban. Mindjárt a
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Koloska-völgynél a 209 m-es punt felett van egy ilyen nagyobb transz
verzális horizontális eltolódás, melynél a keleti szárny a nyugatival szem
ben mintegy 70 m-rel északnak van elmozdulva. Hasonló erősebb elmoz
dulást észleltem a Ritkafák dombjának (298 m-es pont) keleti oldalán, 
ahol az ugyanoly irányú elmozdulást kb. 110 m-nek találtam. Mindezt 
azonban érthetőbben szemlélteti a V III. tábla.

Igen érdekes a balatonfüredi Kéki-völgy medencéjének felső már- 
gái közt szanaszét, szirtszerűen ülő magános Trachyceras austriacum-os 
mészkőtarajok, melyek zavaros elhelyezkedését atyám is részletesen tár
gyalja könyvében (142— 143. old.). Atyám főleg a felső márgák lágy 
kőzetének hosszú ideig tartó eróziója és denudációja útján magyarázza 
az izolált mészkőtarajok kiválását. A. Kosztori- és Koloska-völgy mentén 
tapasztalt viszonyok azonban engem arra a következtetésre juttattak, 
hogy eredetileg itt a kéki medencében is a mészkő csapásmentén össze
függő vonulatot képezett a felső márgák között. A  kéki medence szabály
talan leroskadozásával, melyet a töréses diszlokáció elősegített, a mészkő- 
vonulat szétroppantott töredékei össze-vissza tolódtak a lágy márgákban, 
amelyek kisebb ellenállásuk folytán a préselő erők következtében gyű
rődéseket is szenvedtek, mindamellett általános északnyugati átbukta- 
tottságukat csak kevés helyütt vesztették el.

A László- és Som-hegy látszólag ugyancsak úszó szirtet képez 
a felső márgákban. Mindamellett valószínű, hogy e tarajok pikkelyes 
elhelyezésükben gyökerekkel bírnak. A László- és Som-hegy északi lábá
nál, a Kéki-völgy áttörésénél, eléggé bő vizű forrás fakad.

A Száka-hegytől és a Bocsár-hegytől északra a Kis-Szöllős felé 
vezető út mentén a felső márgák övében ismét szirtszerűen lépnek fel 
a Trachyceras austriacum-os mészkövek. A Kis-Szöllős felé vezető úttól 
északra fekvő 231 és 323-as hegy tarajokon úgy transzverzális, mint lon
gitudinális törésekkel magyarázható eltolódásokat észleltem. Az eltoló
dások nagysága 16— 30 m közt váltakozik. A 231 és 323 m-es hegyek 
közti völgy képez csupán erősebb töréshelyet, melynél csekély eltolódáson 
kívül a csapásirány is megváltozik északnyugatnak mintegy ’ 45°-kal.

A  Balaton-felvidék legklasszikusabb törései és eltolódásai a fődolo- 
mitplató déli szegélyein tapasztalhatók, ahol a fődolomit és a felső már
gák a sándorhegyi mészkő vonulatát közreveszik. A  kulisszaszerű egybe- 
tolódás itt igen jól tanulmányozható.

Általánosan szólva, az említett képződmények körében észlelhető 
legnagyobb töréseket és elmozdulásokat a nagyobb sédek vizét szolgál
tató bővizű források környékén tapasztaltam. A  nagykiterjedésű fődolo- 
mitplató elszikkadó vize felvidékünkön többnyire a fődolomit párkányán, 
a sándorhegyi mészkő és a felső márgák kontaktusán, az ezt megszabdaló



erősebb törések nyomán tör a felszínre. Vidékünk sédfolyócskáinak ilyen
fajta forrásait ennélfogva tektonikai eredetiteknek vallom. A Nosztori-, 
Koloska- és a balatonfüredi Ivéki-forrás és a Siske-forrás mind igen 
hasonló geológiai viszonyokat mutatnak.

A  Nosztori-f orrásnál a sándorhegyi mészkő amfiteatra lis elhelyez
kedésben alkotja a fődolomit plató peremét. Nosztori-puszta felett az 
északi oldalon a sándorhegyi mészkőben 2h-ás 36— 40° dőlést mértem. 
Innen számítva északnyugat felé észak-déli irányú törések mentében a 
csapás és a dőlés megváltozik, amennyiben itt 22h-ás 26°-os dőlést mértem. 
A Nosztori-völgy északnyugati oldalán a sűrű erdőben, sajnos, csak hiá
nyosan feltárt sándorhegyi mészkőben ugyancsak 23h-ás 20— 40° dőlése
ket mértem. Kétségtelen tehát, hogy itt két törés mentén a sándorhegyi 
mészkő kiszakított pikkelye észak felé kiszorult.

A Nosztori-pusztától nyugat felé eső 275, 279 és 269 m-es pontok 
mentén kisebb-nagyobb transzverzális eltolódásokat figyeltem meg, me
lyeknek azonban egyike sem haladja meg a 30 métert. Jellemző ezen 
eltolódásokra, hogy a töréseik nem éles határok mentén játszódtak le, 
hanem igen gyakran csapáselhajlásokkal jártak. Ilyen csapáselkonvulá- 
sokat, melyek vetületben a térképen horizontális flexuráknak tűnnek, a 
Nosztori-völgy, meg a Koloska-völgy jobboldalain, továbbá a Nagymező 
délkeleti peremén tapasztaltam nagy számmal, melyeket dőlés és csapás- 
mérésekkel is igazolnom sikerült.

A sándorhegyi mészkővonulatot, a Nosztori-völgytől nyugat felé 
csapásban követve, több kisebb-nagyobb horizontális-transzverzális eltoló
dás szabdalja meg, ezekkel azonban szükségtelennek tartom részletesebben 
foglalkozni, minthogy arról az itt adott térkéj) is megfelelő képet nyújt.

A  Nosztori-völgyben még szélesen kiterülő sándorhegyi mészkő 
a Koloskánál, a 269 m-es pontnál erősen összeszűkül, sőt a Veszprémfajsz 
felé vezető dülőút és a Koloska-források környékén imitt-amott ki is éke
lődik, úgy hogy a Koloska sziklákkal átellenben a fődolomit kis helyen 
közvetlenül a felső márgákon nyugszik. Megfigyeléseim szerint itt a fő
dolomit a feküjétől elválva szilárd lemezként arra reátolódott, minélfogva 
a márgának magasabb rétegei (sándorhegyi mészkő) a felszínen kiéke
lődnek. E jelenséget a rétegközti eltolódás1) egyik kiváló példájának 
tekintem, amely azonban Balatonfüred felett a Meleghegy környékén 
még jellegzetesebben tárul szemeink elé. (Lásd a VII. táblát és a 9. ábrát.)

A Koloska szikláktól a Sándorhegy 288 m-es pontjáig a sándorhegyi 
mészkő pikkelyes eltolódásokkal megszabd alva dél felé fordul. Ennek *)

*) Amsler: Tektonik des Stafelegg Gebietes und Betraclitungen liber Bau und 
Entstehung des Jura Ostendes. Eclogae Geologieae Helvetiae. Vol. XII. II. 4. 1915.
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kagylómésszel jut érintkezésbe. Magán a Győr-hegyen is még kis terüle
ten a fődolomit a tridentinus és füredi mészkővel érintkezik.

A  Győr-hegytől északnyugatra irányuló tektonikai vonal mentén 
a felső márgák eleinte a fődolomit alá buknak és csak tovább nyugat felé 
Balatonkisszöllős irányában, az ottani medencében terülnek el ismét nagy 
szélességben és teljes rétegkifejlődésben. A  Balatonkisszöllős felé vezető 
út mentén, a Győr-hegytől északra a csaknem vízszintes kéki mészkő 
kisebb flexurás gyűrődéseit is (lásd a 19. ábrát) az előrecsúszott, levált 
fődolomit takaró hatásának vélem betudni.

A  fődolomitplatót, a Nagymezőt és a Felsőerdőt igyekeztem ala
posan bejárni és ott rétegdőléseket is mennél nagyobb számban megálla
pítani. A sűrű bozót és fiatal cserjés azonban megakadályozott összefüg
gőbb tektonikai vonalak kinyomozásában. A fődolomit nagy kiterjedése 
lankásabb fekvésének és gyenge gyűrődésének tulajdonítható. Míg a plató 
déli peremén különböző helyen átlag 30— 40°-os 22— 23h-ás dőlést mér
tem, addig északnak, a Reesek-hegy felé a hasonló irányú dőlés egyre 
lankásabbá válik, mígnem a hidegkút— litéri törés közelében, annak 
egész hosszában dél felől lankás szárnyú szinklinálissal ellenkező 9— 10h 
25— 40° dőlésbe hajlik. A  fődolomitnak e nagyobbszabású flexurás szin- 
klinálisa is, mely a litér— hidegkúti törésvonalat követi, a dolomit plató 
beszakadására utal (1. 10. ábrát).

A  sűrű erdővel benőtt Torma-hegyen, meg a Recsek-hegyen újból 
előbukkanó idősebb triász képződmények csaknem vízszintes helyzetűek, 
amely körülmény az itt sem hiányzó tranzverzális töréseknek bizonyos 
sajátos képet kölcsönöz. A  Torma-hegy és a hidegkúti Evetes-völgy közti 
részen négy 30— 100 m közt váltakozó tranzverzális eltolódást nyomoz
tam ki (lásd IX. táblát) a kagylómész és a tridentinus mészkő között. 
A  Hidegkúti völgytől nyugatra a litéri törés ÉK— DNy-i egyenes iránya 
megszűnik, miközben a íodolomit kiékelődik és a megismétlődő idősebb 
triász képződmények a felső márgákkal kerülnek érintkezésbe. A  balaton- 
kisszöllősi hegyek és a Hidegkúti-völgy közti szakaszon egybetolódott 
kisebb pikkelyekre van szakadozva a kagylómész, tridentinus mészkő 
és a kéki mészkő képezte perem.

Balatonkisszöllős és Nagypécsely környéke tektonikai szempont
ból ugyancsak figyelemreméltó. Ezideig főleg csak a Balatonkisszöllőstől 
északra eső Nagygella és Hegyesmái hegyek mikrotektonikáját volt alkal
mam kinyomozni (lásd a X III. táblát). Egyrészt a Róka-hegy és Nagygella 
közti Vakény-patak völgyében, másrészt a hidegkúti Evetes-völgyben 
húzódó nagyobbszabású tranzverzális törések közt a nevezett hegyek 
völgyektől megszaggatott kiemelkedő gerinces peremét képezik a Tót- 
vázsonyi platónak. E hegyek, melyeknek magassága meghaladja a 400
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m-t. vízválasztó gerincül szolgálnak, amennyiben éles határt képeznek 
a kisszöjlősi és tótvázsonyi medencék között.

A Hegyesmái és a Nagygella ladini vonulata a hasonló felépítésű 
hidegkúti Recsek és Torma hegyek antiklinálisának (1. IX. táblát) nyu
gati folytatásába esik és az antiklinális déli szárnyának felel meg. Az 
Evetes-völgyben húzódó nagyszabású transzverzális törés a Balaton szilié
től merőleges irányban érkezik a hosszanti litéri töréshez. A találkozási 
ponton, amely a Hegyesmái- és Torma-hegy közé esik, mindkettő kiékelő
dik. A Nagymező fődolomit lemeze itt a körülölelő beszakadások követ
keztében az említett két törés következtében négyszögletes horszt-ként 
ki van hasítva. A  Torma-hegy ladini képződményeinek északkelet-dél- 
nyugati irányú csapása az Evetes-völgynél hirtelen megszakad és innét 
északnyugat felé fordul. Az Evetes-völgy jobb- és baloldalán követhető 
csapásirányok mintegy 60°-ot képeznek egymással. Az Evetes-völgy és 
a Hegyesmái csúcsa közt három zökkenést kémleltem ki a ladini vonu
latban, melyek északnyugat felé irányulnak a Torma-hegy ellenkező, 
északkeletnek történő elmozdulásaival szemben. Ha ezen kisebb eltolódá
sokat is számba vesszük, úgy a rétegcsapások útján megállapított, fen
tebb említett szöget 40°-ra kerekíthetjük ki.

A Hegyes.mál kétbörcös csúcsán igen zavaros mikrotektonikát nyo
moztam ki. A tridentinus és füredi mészkővonulat itt erősen össze-vissza 
van roppantva, miközben ÉÉXy— DDK irányú törés mentén a csapás
irány ismét délnyugatnak fordul, mint a Torma-hegyen. A Hegyesmái 
csúcsát képező tridentinus és füredi mészkőpikkely két törés által kisza
kítva északra szorult. E sajátos szerkezetet különösen a hegy csúcsától 
északnyugatra, a hegyi út mentén tapasztalhatni, ahol a tridentinus és 
füredi mészkő csaknem derékszögben ütközik belé a 10h-ás dőlésű megye
hegyi dolomitba, ahol aztán hirtelen kiékelődik.

A  dőlésviszonyok, melyeket itt jól feltárva több helyütt sikerült 
megtalálnom, kiválóan igazolják e töréses szerkezetet. A Hegyesmái csú
csától délre a felső márgákban és a raijbli mészkövekben mért dőlések 
már kevésbé élesen mutatják a keményebb ladini mészkövekben tapasz
talt megtöréseket. Azok inkább megtörésnélküli plasztikus csapáselhaj
lásokra engednek következtetni, amiből viszont azt következtetem, hogy 
a raibli márgák és mészkövek a kisszöllősi medence felől, a ladini meszek 
összetört pikkelyei közé préselődtek.

A H egy e sm ál - csúcs és a Sóskúti-völgy közt négy kisebb, délnyugat 
felé irányuló megroppanást és eltolódást észleltem, melyek egyike sem 
haladja meg a 20 m-t. A Sóskúti-völgy ismét erősebb haránttörés helye. 
Bár a völgyben az út mellett tranzverzális eltolódást nem észleltem, a 
csapásirány ismét megváltozik, amennyiben ugyancsak 20°-os dőléssel
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m-t, vízválasztó gerincül szolgálnak, amennyiben éles határt képeznek 
a kisszöjlősi és tótvázsonyi medencék között.

A  Hegyesmál és a Nagygella ladini vonulata a hasonló felépítésű 
hidegkúti Recsek és Torma hegyek antiklinálisának (1. IX . táblát) nyu
gati folytatásába esik és az antiklinális déli szárnyának felel meg. Az 
Evetes-völgyben húzódó nagyszabású transzverzális törés a Balaton szilié
től merőleges irányban érkezik a hosszanti litéri töréshez. A  találkozási 
ponton, amely a Hegyesmái- és Torma-hegy közé esik. mindkettő kiékelő
dik. A Nagymező fődolomit lemeze itt a körülölelő beszakadások követ
keztében az említett két törés következtében négyszögletes horszt-ként 
ki van hasítva. A  Torma-hegy ladini képződményeinek északkelet-dél
nyugati irányú csapása az Evetes-völgynél hirtelen megszakad és innét 
északnyugat felé fordul. Az Evetes-völgy jobb- és baloldalán követhető 
csapásirányok mintegy 60°-ot képeznek egymással. Az Evetes-völgy és 
a Hegyesmái csúcsa közt három zökkenést kémleltem ki a ladini vonu
latban, melyek északnyugat felé irányulnak a Torma-hegy ellenkező, 
északkeletnek történő elmozdulásaival szemben. Ha ezen kisebb eltolódá
sokat is számba vesszük, úgy a rétegcsapások útján megállapított, fen
tebb említett szöget 40°-ra kerekíthetjük ki.

A  Hegyesmál kétbörcös csúcsán igen zavaros mikrotektonikát nyo
moztam ki. A  tridentinus és füredi mészkővonulat itt erősen össze-vissza 
van roppantva. miközben ÉÉNy— DDK irányú törés mentén a csapás
irány ismét délnyugatnak fordul, mint a Torma-hegyen. A Hegyesmál 
csúcsát képező tridentinus és füredi mészkőpikkely két törés által kisza
kítva északra szorult. E sajátos szerkezetet különösen a hegy csúcsától 
északnyugatra, a hegyi út mentén tapasztalhatni, ahol a tridentinus és 
füredi mészkő csaknem derékszögben ütközik belé a 10h-ás dőlésű megye- 
hegyi dolomitba, ahol aztán hirtelen kiékelődik.

A dőlésviszonyok, melyeket itt jól feltárva több helyütt sikerült 
megtalálnom, kiválóan igazolják e töréses szerkezetet. A  Hegyesmál csú
csától délre a felső márgákban és a raibli mészkövekben mért dőlések 
már kevésbé élesen mutatják a keményebb ladini mészkövekben tapasz
talt megtöréseket. Azok inkább megtörésnélküli plasztikus csapáselhaj
lásokra engednek következtetni, amiből viszont azt következtetem, hogy 
a raibli márgák és mészkövek a kisszöllősi medence felől, a ladini meszek 
összetört pikkelyei közé préselődtek.

A Hegyes mál-csúcs és a Sóskúti-völgy közt négy kisebb, délnyugat 
ffdé irányuló megroppanást és eltolódást észleltem, melyek egyike sem 
haladja meg a 20 m-t. A  Sóskúti-völgy ismét erősebb haránttörés helye. 
Bár a völgyben az út mellett tranzverzális eltolódást nem észleltem, a 
csapásirány ismét megváltozik, amennyiben ugyancsak 20°-os dőléssel

2 4 *



3 7 2 I F J . D R . L Ó C Z Y  L A J O S (20)

délnyugati irányba fordul. A 400 ni-es csúcs keleti börce mögött ismét 
törés van, ahol mintegy 30 m-nyi eltolódáson kívül a csapásirány ismét 
északnyugat felé kanyarodik. A 400 m-es hegy jól feltárt nyugati olda
lán újra két megtörést tapasztaltam. A 400 m-es hegy és a Nagygella 
közti völgy egy újbóli 30 m-es tranzverzális eltolódás helye.

A Nagygella nyugati oldalán kisebb cikkelyes egybetolódások ész
lelhetők. Különösen a reitzi rétegek és a tridentinus mészkő egymásba- 
ékelődése alapján vehető ki jól e töréseknek a mivolta. A Nagygella és 
Róka-hegy közti Vakény-patak völgye mentén nagyobbszabású tranz
verzális törés halad, melynek irányában a Nagygella nyugati lejtőjén 
cikkelyes pikkelyeket észleltem. A Róka-hegyen a Nagygella tridentinus 
és füredi meszével szemben a felső márgákat találjuk, A ladini meszek 
vonulatát a Róka-hegyen mintegy 300 m-rel északnak tolva, találjuk meg. 
A Róka-hegyen is rendkívüli összetöredezettséget ismertem fel. Nézetem 
szerint e töréseket a tótvázsonyi medence beszakadása szabályozhatta.

NW . Balatonfüred község Baricska dűlő Fürdótelep

13. ábra. Szelvény Balatonfüred község és a fürdőtelep között.
Mérték az alapra: 1:12,500; a magasságokra: 1: 15,000 (4:5.).

Id. L ó c z y : A Balaton környékének geomorfológiájából átvéve (II. t. D. sz.). 
p = permi homokkő; tpv =  seissi rétegek; t / "  = alsó campilli rétegek: t±" =  felső 
campilli lemezes dolomit; tp = felső campilli lemezes mészkő; t2IV = megyehegyi dolo
mit: t2" '  = kagylós mész; t2"  =  buchensteini rétegek; t2' =  tridentinus mészkő és 
füredi mészkő; t3" '  — felső márgacsoport alsó része; t3"  = felső márgacsoport felső 
részé és sándorhegyi mészkő; t3' =  fődolomit; m4IV =  pannoniai rétegek; m4" '  =  édes

vízi mészkő: q" = lösz; q' =  pleisztocén törmelékkép a völgyek nyílásán.

A Róka-hegy, Nagygella és Hegyesmái ellentállóbb ladini mész
köveinek összetöredezettsegét én, hasonlóan a Nag3unező és Felsőerdő 
sándorhegyi mészkőpárkányának diszlokációihoz, ugyancsak a csapással 
egyközösen haladó horizontális irányú kétoldali összepréselődéssel igyek
szem magyarázni. Míg a felső márgák, sőt a raibli mészkövek is a reájuk 
egyenletesen ható nyomás következtében plasztikusan kitértek az össze- 
töredezettség elől, addig a tótvázsonyi plató déli párkányát képező merev 
ladini mészkövek a raibli rétegek határán össze-vissza pikkelyeződtek. 
Különösen a Hegyesmái északra kiszorult pikkelylemeze érzékíti meg 
eleven képben a térképvetületen, a töréses szerkezet e magyarázatát.

xkz Evetes-völgy. Sóskúti-völgy és a Vékány-patak völgye menti
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törések által megszabdalva az általános északnyugati csapás zeg-zugosan 
egymáshoz préselőelve, irányát minduntalan változtatja, miközben az 
említett törések mentén a csapásirányban és a vonulatok elhelyezkedésé
ben 50— 60°-os eltéréseket tapasztalhatni.

ISTagypécsely, Aszófő, Balatonudvari, továbbá az ezektől nyugatra 
eső hegyvidék hasonlóan igen zavaros szerkezettel bir. E vidékeket, me
lyeket már többször volt alkalmam felületesen bejárni, hasonlóan méltók
nak tartom a mikrotektonikai vizsgálatra, amelytől még jó reménnyel 
várhatjuk eddig még fel nem tűnt újabb jelenségek felderítését.

Idáig a Balaton-felvidék Balatoníured környékére eső közép- és 
felső-triász rétegektől felépített meredekebb peremhegységeinek tektoni
kájával foglalkoztunk, térjünk most a Balaton partjának és onnan a fel
vidék tövéig terjedő lankásabb terület hegyszerkezetére, melynek felépí
tésében főként az alsó-triász rétegek vesznek részt. (Lásd a 13. és 14. 
ábrát.)

14. ábra. Szelvény a balatonfüredi Bocsárliegy és a Balaton között.
Mérték az alapra: 1:25,000; a magasságokra: 1:20.000 (4:5.).

Id. Lóczy: A Balaton kornyékének geomorfológiájából átvéve (II. t. E. sz.). 
p =  permi homokkő; tpv =  seissi rétegek; t1/"  =  alsó campilli rétegek; t±" =  felső 
eampilli lemezes dolomit; t /  =  felső campilli lemezes mészkő; t2IV =  megyehegyi dolo
mit; t2" '  =  kagylós mész; t2"  — bucliensteini rétegek; t2' =  tridentinns mészkő és 
füredi mészkő: t3" '  =  felső márgacsoporfc alsó része; t3"  =  felső márgacsoport felső 
része és sándorliegyi mészkő; t3' =  fődolomit; m4IV = pannoniai rétegek; m4" '  =  édes

vízi mészkő; q" =lösz; q '— pleisztocén törmelékkűp a völgyek nyílásán.

Az Alsóörsnél kibukkanó bilitek kaotikusán össze vannak gyűrődve. 
A fillit gyűrődése idősebb a vörös homokkőnél. A vörös homokkő nagy
jában véve Balatonfüred környékén a partokra szorítkozik. E területen 
a vörös homokkőben gyűrődéseket nem igen találhatni, ellenben kisebb- 
nagyobb vetődések és tranzverzális eltolódások nem ritkák benne. A ho
mokos seissi dolomit és dolomit érintkezési felülete, már csak kőzeteik 
elütő színe miatt is kiválóan alkalmas az efajta eltolódások nyomozására. 
Feltárás hiánya esetében is a permi homokkő vöröses málladéka (vörös 
föld =  vörös mocsár) is élesen különbözik a seissi dolomit-adta talajtól.

Paloznak és Aszófő közt csaknem mindenütt volt alkalmam a permi
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A balatonfüredi Lapostelek és Belsőmező

Mérték =  1 : 12,500.



(23) F E L V É T E L I J E L E N T É S .

homokkő és seissi dolomit határai mentén töréseket és eltolódásokat ki
mutatni.

Balatonfüred fürdő parkjában a szinházépület mögött, nyugat felé 
az alsó seissi homokos dolomit kisebb tarajos börcöket képez. E börc- 
vonulatot nyugat felé követve, benne a 22h-ás csapás mentén kisebb-na- 
gyobb eltolódásokat észleltem.

A seissi dolomit Fürednél három vonulatban ismétlődik a 1‘első seissi 
márgáktól közrevéve. A  Rodostó-villa építésénél, valamint a hercegpri- 
mási nyaraló mögötti kőbányában (3. ábra) észlelt viszonyok arra enged
nek következtetni, hogy e megismétlődés gyűrődés következménye, ámbá
tor az sincs kizárva, hogy a dolomit háromszoros megismétlődése hosz- 
szanti leveles törések eredménye.

Ahol a füred— savanyúvízi országút a vasútvonalat metszi, az alsó 
eampilli mészkő kisebb áthajló redőboltozatot képez. Az országúti bevá
gásban ugyanis a vasút alatt 121/2h 30°, majd a vasút felett 22h 40° dőlést 
mértem. Az állomástól nyugatnak haladva az innen követhető hepehupás 
börcvonulatokat alsó eampilli mészkő építi fel. E börcök tagoltsága is 
arra mutat, hogy itt egy össze-vissza zökkentett dombvonulattal van 
dolgunk.

A Baricska, Fenék, Berek-rét, Lapostelek, Belsőmező nevű dűlőkön 
a lágyabb márgák közül börcszerűen emelkednek ki a megismétlődő vo
nulatban kibukó alsó seissi dolomit és az alsó eampilli mészkövek. Az 
eltolódások és törések itt is nem annyira a dőlésviszonyokból, mint inkább 
a börcláncolatok kulisszás elhelyezkedéseiből ismerhetők fel. A  vörös 
homokkő a Berekréten, meg a Fenéken több helyütt cikkesen a seissi 
dolomit pikkelyei közé ékelődik. Különösen a Lapostelektől délre, a 
128 m-es pont mögött, továbbá a Berekrét 127 m-es pontján és attól 
keletre, a vörös homokkő a kulisszaszerűen megismétlődő alsó seissi 
dolomit közé nyomul. Vájjon itt haránttörésekkel és utólagos kulissza
szerű egybetolódottsággal, avagy hosszanti váltós törésekkel van-e dol
gunk, azt végleg a dőlésviszonyok itteni ismerete nélkül nem sikerült 
eldöntenem. Lehetségesnek tartom azonban, hogy itt hosszanti törésekkel 
egyes pontok körül felszakított pikkelyek vannak, melyekkel az alsó seissi 
homokos dolomit megismétlődését is magyarázni tudom. A  Berekrét és 
Belsőrnező dűlőkön a két seissi dolomit börcvonulat közét vöröses agyag
föld borítja. Feltárások hiányában nem tudtam eldönteni, hogy vájjon 
ez a permi vörös homokkő, vagy a felső seissi pseudomonotis rétegek vörös 
málladéka-e. A vörös homokkő megismétlődése a Belsőmezőn a váltós 
törésjelleget bizonyítaná, míg a pseudomonotis rétegek jelenléte inkább 
a gyűrődéses szerkezetet igazolná. Valóban míg a Berekrét 127 m-es 
pontján az alsó seissi dolomitban 10h-ás 30°-os dőlést mértem, addig a
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Belsőmező börceiben az általános 22h-ás dőlést tapasztaltam. (Lásd a 15. 
ábrát.)

Aszófő és Örvényes közt kiváló alkalmam volt jól feltárva a megye- 
hegyi dolomit és a lemezes mészkő kontaktusa mentén harántos töréseket 
nyomozni. (Lásd a X II. táblát.) Aszófőtől északnyugatra a nagypécselyi 
országút mentén a legelőn kulisszaszerűen ékelődik a lemezes mészkő 
a megyehegyi dolomit vonulatába. A lemezes mészkő itt sűrű törésekkel 
össze-vissza van roppantva, melyek nyomában a pikkelyeződés északkelet 
felé irányul. A  lemezes mészkő dőlését általában 22h-ásnak és 20— 26°- 
nak mértem. Néhol azonban, mint az Aszófőtől nyugatra fekvő kis murva
gödörben is 45°-os 22h-ás dőlést mértem. A lemezes mészkő kiemelkedő 
borcei közé északnyugat felől a murvásán kavicsos megyehegyi dolomit 
cikkeződik. A  törések mentén néhol a dőlés 19— 20h-ássá konyul. Az 
Aszófőtől nyugatra mintegy 300 m távolban levő murvabányától kezdve 
a Pécselyi-völgyig már nehezebben nyomozhatok a dolomit és a lemezes 
mészkő közti eltolódások, mivel a szántóföldeken nincsenek jobb feltárá
sok. A  lemezes mészkő kiemelkedő, kulisszásan elhelyezkedő börcei mind
amellett sejtetni engedik a főbb törések helyeit. Az Aszófőről#Örvényesre 
vezető országút mellett a keményebb campilli rétegek képezte börcök 
kulisszaszerű elhelyezkedéséből ugyancsak harántos törésekre és eltoló
dásokra lehet következtetni. Az egyes börcök közti eltolódás nem haladja 
meg a 20 m-t.

Klasszikus kulisszaszerű egybetolódások vannak a permi vörös ho
mokkő és a werfeni rétegek közt Csopak és Arács alatt is. (Lásd a XI. 
táblát.) A  Bene-diilő efajta pikkelyeit már atyám is részletesen kijelölte 
e vidéken. Nádaskútnál a Béketető mögött a vörös homokkő éles cikkben 
a seissi dolomit közé hatol. Hasonlóan a Bene-dülő börcös szegélyén is 
a keményebb seissi dolomit képezte dombjai mögé szorul a permi homokkő. 
E törések és egybetolódások vízszintes elmozdulását 25— 30 méterre 
becsülöm. Az összesajtolódás előtti tranzverzális eltolódások bizonyára 
eredetileg ennél jóval nagyobbak lehettek. A  seissi és a campilli rétegek 
közt, noha elmosódottabban, ugyancsak sikerült az előbbieknek megfelelő 
eltolódásokat észak felé megfigyelni a szöllőkben. Ugyancsak itt, a Bene- 
dülőn, a Béketető vasútbevágásában észlelhetni ama klasszikus vetődé
seket, melyeket atyám könyvében bőven illusztrálva ismertetett.1)

A  vörös homokkő és werfeni rétegek mik rőtek tonikáj ára az említett 
példákon kívül kiváló adatokat volt alkalmam feltalálni Balatonfüred 
fürdő területén. A  savanyúvíz-kutatással összefüggő beható tanulmányo
zás Eüred altalajának számos kisebb-nagyobb eltolódását, vetődéses meg-

i) Id. Lóczy L.: id. h. 29. és 71. old.
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rogyását ismertette. Éli, aki mint atyám asszisztense végeztem a tekto
nikai felderítést, aknák segélyével többek közt a hercegprímási villa 
mögötti kőfejtő körzetében négy kisebb pikkelyes elmozdulást észleltem 
a vörös homokkő és seissi dolomit közt. A  kőbányában 22h-ás 33° dőlésű 
homokos dolomit van feltárva. A  bánya legmélyebb részén jól látható, 
amint egy hosszanti törés mentén flexuraszerűen a íekü vörös homokköve 
felhajlik. Ugyanitt egykori forrásra mutató bekérgezések láthatók (3. ábra). 
Közvetlenül a bánya fölött, annak nyugati oldalán közvetlen csapásmenti 
folytatásában a dolomitnak, vörös homokkövet ütött meg kutató aknánk. 
Kétségtelen tehát, hogy itt is egy a csapást szelő tranzverzális eltolódás 
van, amit különben egy másik akna segélyével sikerült is kimutatnom. 
A  Kőbánya és a Ferenc József-kút közt több ilyen kisebb-nagyobb törést 
és tranzverzális eltolódást állapítottam meg.1) Kétségtelenül ki van mu
tatva atyám monográfiájában, hogy a füredi savanyúvizek posztvulká
nikus eredetű szénsava e tektonikai törésekhez van kötve, melyek mentén 
a földkérgen keresztül a felszínre törhetnek. Füredtől keletre az Ester-

18. ábra. Hosszanti szelvény a Tamásliegy, Péterhegv és Csákány hegy gerincén végig.
Mérték a alapra: 1 :50,000; a magasságokra: 1:50,000 (1 :1 .).

Id. Lóczy: A Balaton környékének geomorfológiájából átvéve (VII. t. A. sz.). 
p — permi homokkő; t,IV =  seissi rétegek; tx" '  =  alsó eampilli rétegek; t±"  =  felső 
campilli lemezes dolomit; tg =  felső eampilli lemezes mészkő; t2IV =  megyehegyi dolo
mit: t2" '  =  kagylós mész: ta" = buciiensteini rétegek; t2' — tridentinus mészkő és 
füredi mészkő; t8" '  =  felső márgacsoport alsó része; t3"  =  felső márgacsoport felső 
része és sándorliegyi mészkő; t.g = fődolomit; m4IV =  pannoniai rétegek; m4" '  =  édes

vízi mészkő; q "= lö sz ; q' =  pleisztocén tör.melékkűp a völgyek nyilasán,

házy-szálló mögött tapasztalt viszonyok amellett bizonyítanak, hogy a 
vörös homokkő be van szakadva (többnyire hosszanti törések mentén), 
a werfeni képződmények pedig itt többnyire erősen hozzá vannak sajtolva 
a beszakadt vörös homokkőhöz, miközben gyűrődést szenvedtek. Az 
Esterliázy-szálló mögött a Rodostó-nyaralóig 3 pikkelyes tranzverzális 
eltolódást tapasztaltam. Nevezetes, hogy a vörös homokkő Füred és Aszófő 
közti besülyedésével kapcsolatosan több helyütt forrástufák (travestino)

i) Ilyen töréseket és vetődéses megrogyásokat dr. Kormos Tivadar is konsta
tált 1913-ban a Ferenc József-kűt körül Becsey Antal vállalkozó mérnök részére 
végzett fúrásai alapján. id. Lóczy J.ajos.
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19. ábra. Flexura-alakulat a kéki mészkőben a nagymezői fődolomit-lemez kontak
tusa közelében, a kisszöllősi nt melletti kőbányában, a Győr-begy mögött. (Szerző felv.)



3 8 0 IF J . D B . L Ó C ZY  L A JO S (2 8 )

lépnek fel, mint amilyenek a savanyúvíz-forrásoknál a Kisfaludi-szobor 
régi helyén és a prímási villától nyugatra a fürdőn kívül eső területen, 
továbbá, a Lapostelken, meg kisebb nyomokban a Berekrét keleti oldalán 
is vannak. Igen valószínű, hogy e forrástufa mint szénsavas mészkőkép
ződmény posztvulkánikus termális források üledékeinek felel meg. A  mai 
füredi savanyúvíz-források szénsavkitörése lehet ezeknek maradványa. 
(Lásd a 16. és 17. ábrát.) A  mésztufában'talált Unió, Anodonta, Planor- 
bis, Bithynia stb. héjak azt bizonyítják, hogy a mésztufa lerakódása abban 
az időben történt, illetve kezdődött, amikor a Balaton tükre 6— 7 m-rel 
magasabb volt a jelenleginél.

A  fentiekben röviden vázoltam Balatonfüred távolabbi környékének 
tektonikai viszonyait. Megkísérlem most az itt nyujtottakból általánosabb 
értékű következtetéseket is levonni.

Balaton-felvidékünk töréses szerkezete nagy megegyezést mutat 
hazánk többi középhegységeivel, mint amilyenek a Nagybakonv, Vértes, 
Gerecse, avagy a Villányi hegység. E hegyvidékek jellegzetes töréses 
szerkezetét tektonikai szempontból speciálisan még senki sem írta le. Ha 
az idegen irodalmat tekintjük, úgy hasonlóan azt tapasztaljuk, hogy 
efajta töréses hegyszerkezettel, mely egyenlő mértékben úgy vízszintes, 
mint vertikális diszlokációk következménye, senki sem foglalkozott, vagy 
pedig e> természeti jelenségeket másképen magyarázzák.

ügy  a német, mint a svájci tektonikai iskola általában éles határt 
szokott megvonni a horizontális és vertikális diszlokációk között. Noha 
újabban különösen a német tektonikai iskola a gyűrődések és a radiális 
diszlokációk között bizonyos közvetett okozati összefüggés elől nem zár
kózik el teljesen, amint az a különböző németországi területek újabb 
geológiai részletes leírásaiból kivehető, de azoknak közvetlen összefüggé
sére még tudomásom szerint senki sem mutatott reá.

A  vízszintes tranzverzális eltolódásokat, melyek középhegységeinkre 
' oly jellemzőek, a tankönyvek zöme a horizontális diszlokációhoz számítja 

és keletkezésüket oly tangentiális erőktől létrehozott elszakadásokkal 
magyarázza, amelyek a gyűrődés utóhatásának felelnek meg. Középhegy
ségeink, ahol a kisebbszabású ilyen tranzverzális eltolódások elég gyako
riak, nagyobbrészt nem gyűrt hegységek, hanem elsősorban főként töréses 
szerkezetű hegyrögök, melyeknél azonban kisebb mértékben a horizontális 
diszlokáció is szerepet játszik. Tapasztalataim szerint a Bakony, a Bala- 
ton-felvidék és a Villányi hegységek töréses szerkezete eredetét horizon
tális hatóerőknek köszöni. E hegyvidékekben különböző okoknál fogva 
a töredezettség jutott főleg kifejezésre a hegy felépítésben, mely Ível szem
ben a nem hiányzó gyűrődéses jelleg háttérbe szorul és inkább csak 
primár szedimentum. Középhegységeink között a Pécsi-hegység az egye-
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dűli, melynél a gyűrődéses jelleg mintha uralkodnék a töréses felett. 
A Pécsi-hegység tektonikájának felderítését különben legközelebb V a
dász  M. E l e m é r  monografikus feldolgozásától várhatjuk.

Amint az a fenti leírásból kitűnik, a Balatonfelvidék Balatonfüred 
környékén felismert tektonikáját a következő természetű diszlokációk 
állapítják meg:

T r a n s z v e r z á l i s  h o r i z o n t á l i s  e l t o l ó d á s o k ,  melyek 
többnyire a csapásra eredetileg merőleges törések mentén keletkezhettek. 
(Lásd a 21. ábrát.) Jó példák erre a részletesebben tárgyalt Balaton-

20. ábra. FleXura-alakulat a campilli-sejtes dolomitban Balatonfüred község déli végén.

Arács közelében levő Péter-hegy, Tamás-hegy, meg a csopaki Csákány- 
hegy eltolódásai. Az itteni eltolódások 12-—120 méter között váltakoznak, 
de ennél nagyobbak is lehetnek, mint pl. a Csákány-hegy és Péter-hegy 
közötti, csaknem 300 m-t kitevő eltolódás. Az eltolódásoknak megfelelő 
töréseket többnyire követik a völgyek is. így  a legbővebb vizű patakok, 
az ú. n. sédek, mint a nosztorii, koloskai, balatonfüredi és hidegkúti sédek 
a törések mentén keletkezett vápákban bevágódtak, miközben azok szo
rosokká változtak. Megfigyelésem szerint azonban igen sokszor az eltoló
dások a csapásra ferdeszögű törésvonal mentén mehettek végbe, minek 
következtében valamely eredetileg egységes és összefüggő vonulat ku-
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lisszaszerűen elhelyezkedő pikkelyekre szakadt. Balatonfüred környékén, 
úgy a kisebb, mint nagyobb eltolódásoknál szembeötlő ilyenfajta kulissza
szerű pikkelyeződés általában délnyugatról északkelet felé irányul. E ku
lisszaszerű eltolódásokat legegyszerűbben a csapással párhuzamos longi
tudinális összesajtolással vélem magyarázhatni. A balaton-kis-szöllősi

»

21, ábra. Magyarázat a transzverzális eltolódások által keletkezett kulisszaszerkezethez

Hegyesmái és Nagygella hegyek ladini mészköveinek sajátos összetoló- 
dásait, valamint a fődolomitplató párkányát képező sá.ndorhegyi mészkő- 
vonulat összetöredezettségét és kulisszaszerű egybetolódását jó példának 
■tekintem e tektonikai jelenségre nézve. Ezt én háromféle okozattal hozom 
összefüggésbe. A legtöbb valószínűség szerint a csapással párhuzamos 
irányú horizontális kétoldali erőhatásában kell ennek magyarázatát ke-
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lesnünk. Míg a felső márgák e préselődósnek engedve deformálódtak, 
addig az ezekkel érintkező sándorhegyi mészkővonulat térszűkülés követ
keztében a fődolomit párkányán tranzverzális törések mellett össze-vissza 
repedezett, minek következtében a dőlésviszonyokból is kivehető általános 
ÉKIv—DN yN y-i csapás össze-vissza konyult. A még erősebb ellenállású 
fődolomitra már valószínűleg egységesebben hatott a longitudinális össze- 
préselődés. minek következtében akárhány helyütt, mint pl. B.-Füred 
felett is, íeküjétől elválva rétegközti táblás-lemezes eltolódással északról 
dél felé takaróként ráborult a sándorhegyi mészkőre és a felső márgákra.

22. ábra. Magyarázat a váltós törések keletkezéséhez. 
Dr. Toborffy Géza rajza után.

Nem zárom ki azonban annak lehetőségét sem. hogy a sándorhegyi mészkő 
képezte párkány épen a fődolomit-tábla délretolódása következtében nyer- 
h ette összetöredezettségét.

A l e v e l e s  p i k k e l y e z ő d é s  a csapással párhuzamos váltós 
törések mentén szintén elég gyakori (22. ábra). Ilyennek példája a Nagy
mező déli részén van, avagy a Felsőerdőnek Kéki-forrás feletti vidékén, 
ahol a sándorhegyi mészkő a fődolomittal többszörösen megismétlődik. 
E hosszanti váltós töréseket kétoldalt harántos irányú törések metszik le, 
minek folytán váltós töréseink nem nagy kiterjedésűek és szoros okozati 
összefüggésben állanak a, harántos törésekkel. Az említett példákból azt 
a benyomást szereztem, hogy e váltós törések nagyobb része olyan struk
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túrát mutatnak, melynél egy ponttól tekintve valamely rög fel van hosz- 
szanti irányban szakítva, csapásmenti folytatásban azonban a törés nyí
lása zárul és a rétegek flexurába mennek át. E jelenség T ornquist  t o r 
z i ó s  e l t o l ó d á s á r a  emlékeztet. Nagyobbszabású nagy kiterjedésű 
váltós törést a bejárt vidéken sehol sem találtam.

A  sándorhegyi mészkő (V III. tábla) és mélyen a feküben a vörös 
homokkő cikkes ismétlődései (XI. tábla) nagyobbrészt ilyen váltós felsza
kítások következményei lehetnek, bár az is meglehet, hogy e tektonikai 
alakulatok az előbb tárgyalt tranzverzális törésekkel támadt eltolódások 
által keletkeztek. Az eredetileg tranzverzálisán elmozdult pikkelyek hosz- 
szanti préselődések által kulisszában egymásra sajtolódtak. (Lásd a 21. 
ábrát.) Érdekes megfigyelésem azonban, hogy e tranzverzális és longitu
dinális eltolódások nyomában a dőlés nem igen változik. harántos eltoló
dásokat én úgy képzelem, hogy ferde síkú csúszólapon valamely össze
függő vonulat egyik szárnya a harántos törés mentén lecsúszik, avagy 
felpréselődik. Nem hinném, hogy ez az eltolódási folyamat mindig víz
szintes síkon történne.

A tárgyalt terület idősebb képződményei általában 22— 23h-ás 
irányban dőlnek 25— 40°-kal. Abból a körülményből is, hogy a dőlés 
a törések két szárnyában nem változik, azt olvasom ki, hogy e ferdesíkú 
lecsúszások a rétegek dőlésével ellenkező irányban, azaz a balatoni de
presszió felé történtek, miközben a dőlésviszonyok kiegyenlítettek.

Érdemesnek tartom itt röviden a tranzverzál horizontális eltolódá
sok irodalmára kitérni. A  tranzverzál horizontális eltolódás leveles, avagy 
haránteltolódás különböző neveken szerepel a tektonikai irodalomban, 
ú. m. Blattverschiebung ( K r ü m m e r 1), Heave (T. D a v ie s 2 *), Schift fault 
(amerikai -tektonikusok), Transversal horizontálverschiebung (M a r g e r ie - 
H e im 8) Querverschiebung (R o th pletz4 5), DiagonalverscHiebang (P h i - 
ltppi° ) , Torsionsverschiebung (T ornquist6 *) .

E tektonikai jelenség nagy fontosságát és szerepét csak újabban 
kezdik nagyobb figyelemre méltatni. Újabban vele Q uirincü) és E rű m m el

i) Krümmer: Historische Entwicklüng und Deiinition dér hauptsachliehsten 
tektünischen B egri ff e ete. Zeitsehr. f. Prakt. Geologie. 1912. 249. old.

-) Davies  T .: Reports of Miners Assoc. of Cornwall on Devon, 1879.
s) Maegerie H e im : Die Dislokatioiien dér Erdrinde. Zürich, 1888. 70. old.
4) Rotiipletz : Geotektonisehe Probleme. Stuttgart, 1894. 120. old.
5) Piiil ip p i: Geologie von Seceo und des Resogomassivs in d. Lombardei. Z. d. 

D. Geol. Ges. 1894. 329. old.
ö) T o r x q u i s t : Das vizentinische Triasgebirge. Stuttgart. 1.901. 171. old.
7) Quirixo : Tlieorie dér Ilorizontalversehiebungen. Zeitsclir. f. Prakt. Geologie.

1913. 70. old.
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foglalkoztak szisztematikusan. Suess,1) A. H eim , R othpletz, P iiil ip p i, 
T ornqüist és E rűmmel a tranzverzális horizontális eltolódásokat általá
ban horizontális diszlokációval magyarázzák és a gyűrődés utolsó fázisá
nak tartják. Különösen M ar ie  J eroscii2) foglalkozik rendszeresen és ki
merítően a Santis harántdiszlokációval. Ö a tranzverzál horizontális el
tolódások legnagyobb részét még a gyűrődés utolsó fázisánál is fiatalabb- 
nak ismeri föl és keletkezésük okát a különböző ellenállásokban keresi.

A felsorolt tektonikusokkal szemben Quiring  e diszlokáció-jelen- 
séget egészen másképen igyekszik magyarázni. Szerinte az ú. n. haránt- 
eltolódások nagy része sem a horizontális, sem pedig a vertikális disz- 
lokációba nem tartozik és voltaképen keletkezésük alkalmával eltolódás 
nem is történik. Q uiring  arra a következtetésre jutott, hogy itt oly zava
rokról van szó. melyek különböző felépítésű rögök közt elválasztó vonal
ként szerepeltek. A  gyűrődési processzus a töréstől határolt szomszédos 
két rögben különböző hatást létesített. Míg az egyik oldalon a rétegek 
átbuktatást szenvedtek, a másik oldalon a normális helyzet nem változott.

A  rögök helyzetüket nem eltolódás útján változtatják, hanem határ
lapok (Grenzflache) keletkezéséről van szó melyek a különböző tektonikai 
felépítésű rögök közt helyezkednek el. A gyűrődési erő a vele párhuzamos 
irányú határhasadék két oldalán különbözőképen jut kifejezésre, úgy 
hogy megtörténhetik, hogy míg az egyik oldalon gyűrt terület, a másikon 
normális település észlelhető. Q uiring e határ hasad ék ok keletkezését még 
a gyűrődések előtti időre teszi és mintegy a horizontális gyűrődési erő 
előfutárjainak tekinti.

Q uiring  magyarázatával élve, elsősorban a balatonfüredi Bocsár és 
Szaka hegyek harántos eltolódásaira gondolhatnánk (7. ábra), ahol a törés 
keletnek gyűrt területet zár le, míg a túlsó oldali rög, mely a Győr-hegyet 
építi fel, normális településű. Bár nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy 
jóval a Balatoniéi vidéket jellemző töréses diszlokáció zömének lezajlása, 
előtt már jelen lehettek az azokat irányú hasadékok és törések, felvéte
lemen nyert tapasztalataim alapján Balatonfelvidékünkön egy haránt- 
eltolódást sem tudok megokoltál! azoknak betudni Q uiring értelmezése 
szerint.

A nevezett bocsárhegyi példa, miképen a többi valamennyi haránt- 
eltolódás jóval a hegység tektonikai kimozdulása, a 22h-ás általános dőlés 
valamint a litéri nagy törés után az emelkedések és sűlyedések, meg az 
ezek útján létrejött feszültségű különbségek kiegyenlítődése nyomán kelet-

Suess : Antlitz dér Erde. I. Wien. 1883. 154. old.
-’) Jeroscii M.: Die Querstörungen im mittleren Teile d. Sant-isgebirge. Das 
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23. ábra. Vetődések a permi veres homokkőben a csopaki Béketető alatti vasúti 
bevágás baloldali nyugati végéről.

Id. LÓCZY: A Balaton környékének geomorfológiájából átvéve (24. ábra.).
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kezett lokális gyűrődések lejátszódása után vehették csak kezdetüket. 
Bizonyítékaim erre a haránttörések menti rétegcsapáselhajlások, horizon
tális flexurák, az eltolódások helyén több helyütt tapasztalt összetörede- 
zettsége a rétegeknek, valamint az a több helyütt tapasztalt jelenség, 
hogy a haránttörések és eltolódások az idősebb tektonikai szerkezetet meg
szabdalták. tehát azok után kellett keletkezniük. Haránttöréseink kilépve 
a mezozoikumból, délkelet felé a fiatal tercierben is folytatódnak a Hagy 
Magyar Alföld depressziója felé. A  földrengések terjedési irányai az 
újabb megfigyelések szerint összefüggésben állanak e törési irányokkal.

A  látott gyűrődések is a töréses szerkezettel vannak közvetlen oko
zati összefüggésben. A Bocsár- és Száka-hegy típusos gyűrődése (6. és 7. 
ábra) valószínűleg a Nagymező fődolomittáblájának délre irányuló el
tolódásában nyeri magyarázatát. A hidegkúti Recsek és Torma hegyeken 
észlelt gyűrődések (10. ábra), valamint a Felsőerdő fődolomitjának szin- 
klinálisos szerkezete a litér— hidegkúti törésvonal menti besűlvedésre és 
az ezáltal létrejött különböző horizontális és vertikális irányú préselődé- 
sekre vezethetők vissza. Viszont a törésekkel és eltolódásokkal okozati 
összefüggésbe hozható eme gyűrődések, mint amilyenekről id. L ó c z y : 
A Balaton környékének geomorfológiájának Y. tábla B. és 1).. V III. tábla 
D. és E. etc. szelvényei számot adnak, a szó szoros értelmében már nem 
vehetőik flexuráknak, hanem valóságos gyűrődéseknek felelnek meg.

A keményebb képződmények gyűrődésétől különválasztható a lá- 
gyabb kőzetekben észlelt redőzés. Ez a flis típusú gyűrődés a felső már- 
gák és a werfeni homokkőpalákban és inárgák övében lép fel. Mint azt 
a fentiekben kimutattam, a felső inárgák gyűrődésüket a csapással pár
huzamos horizontális összepréselődéstől nyerhették, ugyanattól az erőtől 
tehát, amely a fedőjében levő nagyobb ellenállású sándorhegyi mészkőre 
már törésszerűén hatott. A werfeni rétegek gyűrődését a balatondepresszió 
beszakadásával vélem magyarázhatni, miközben azok a besűlvedt permi 
homokkő és anisusi dolomit tömegnek közészorulása folytán chaotikusan 
Összegyűrődtek (16— 17. ábra).

Összegezve tehát a mondottakat, Ralatonfüred környékének talaj
szerkezetére nézve a következő természetű diszlokációk jellemzők:

1. Tranzverzális horizontális ú. n. havántos eltolódások, melyei: ere
detileg a csapásirányra merőleges törései: mentén keletkezhettek.

2. Váltós pikkelyezödések és torziós eltolódások, melyek a csapással 
párhuzamos törések és fel szaki tások mentén támadtak.

3. Gyűrődések a fődolomitban és egyéb keményebb kőzetekben.
4. Flistípusú gyűrődések a felső márgál:bán és a werfeni rétegekben.
5. Sasbérc és Árkos jellegű beszakadások (Horst és Graben), kép

ződések, mint amilyenek pl. a hidegkút— litéri törés menti, valamint a

3 8  7



3 8 8 IFJ. DR. LÓCZY LAJOS (36)

pécselyi és aszófői nagyobb beszakadások. A  Balatondepressziót is ide 
számíthatjuk.

6. Kisebb vetődések és flexurák. (Nádaskúti és béketetői vasút- 
bevágások szelvényei, 11. és 23., valamint 19. és 20. ábrák.)

A  Balatonfelvidék szerkezete a legtöbb valószínűség szerint, amint 
az atyám monografikus leírásának eredményeiből is látható, igen fiatal 
korú és az ősi mozgásokat követő poszthumus diszlokációkban a jelen
korig terjed. Az idősebb szerkezet a denudáció okozta tönkfelületek és 
peneplének orografiai tagoltságában jórészt már teljesen elmosódott, míg 
a fiatalabb korú minduntalan kifejezésre jut. fiatal terciernél minden 
bizonnyal nem idősebb, sőt bizonyos tekintetben a tektonikai folyamat 
még a mai nap is tart, amint azt a földrengések terjedési irányainak és 
a Balatonfelvidék törésvonalainak délkeleti folytatásának egybevágásá- 
ból ki lehet olvasni. Ugyancsak ennek alapján atyám arra következtet, 
hogy a Balatonfelvidékek tektonikája, a Balatondepresszió és a Nagy 
Magyar Alföld beszakadása között okozati Összefüggés van.

Hazánk geológiai történetének felderítése végett érdemes volna a 
Balatonfelvidék egyéb részeit és többi középhegységünket is beható tek
tonikai vizsgálat tárgyává tenni, aminek eredménye az volna, hogy ha
zánknak geológiai tekintetben már eddig is leginkább ismert része az ú. n. 
Dunántúl szerkezettanilag is az első helyre kerülne.

Fenti részlettanulmányom levonható következtetéseit összegezve: 
Balaton felvidékünk jellegzetes töréshegység, mely kiemelkedését vég- 
elemzésben úgy vertikális, mint horizontális diszlokáló erőknek köszön
heti, melyeket egymástól élesen elhatárolni nem igen lehet. A hegy kép
ződés főokát mégis oly vertikális irányú beszakadásokban látom, mint 
amely a Nagy Magyar Alföld depresszióját létrehozta. A z Alföld besza
kadása a periferikus részeken, így a Balaton-vidéken is, különböző kisebb 
és nagyobb kiemelkedést és besülyedést vonhatott maga után. Ilyen ere
detű lehet a Balaton depressziója is. Ezek viszont különböző feszültségi 
különbségeket vontak maguk után, melyek aztán azokat a horizontálisan 
ható diszlokáló erőket létesítették, melyek a tranzverzál horizontális elto
lódásokat, kulisszás egybetolódásokat és helybeli gyűrődéseket létrehoz
ták. A Balaton felvidéket ezek szerint bármilyen gyűrődést, takaró, avagy 
gyökér-rendszerbe beállítani, mint azt már az áttolódási és takaró-elmélet 
nem egy híve megpróbálta, elhibázott. minden alapot nélkülöző kísérlet
nek vélem.


