
POLGÁRDI ÉS KÖRNYÉKÉNEK PALEOZOIKUS KÉPZŐDMÉNYEI

írta: D r. G r ó f  T e l e k i  G é z a .

A Balaton felé vezető vasútvonal mentén a Sza’badbattyán—Poi- 
gárdi—Balatonfőkajár szakaszon a lösz- és pannonfedte területből itt-ott 
kisebb dombok emelkednek ki: nevezetesen a Somlyóhegy és Szárhegy 
(227 m) Falubattyán és Polgárdi között, az Öreghegy Urhidánál, Füle 
községtől északra a Kőhegy és a balatonfőkajári Somlyóhegy.

Felvételeimet a fülei kőhegyen kezdtem meg, mely a balatonparti 
permvonulathoz legközelebb fekszik és avval egykorú. Majd folytatás
képpen megvizsgálva a balatonfőkajári Somlyóhegy és az urhidai öreg
hegy fillitjeit, felvételeimet a Szárhegy mészkőtömbjében fejeztem be.

A füléi Kőhegy a legfiatalabb felépítésű. Majdnem egészen kiemel
kedő tömbje permkorú homokkőből és konglomerátumból áll. Csak 
DDK-i lejtőjén találunk egy kisebb fillitfoltot, mely helyenként szintén 
konglomerátumba megy már át. Egy nagyobb és egy kisebb K É K —- 
N yD N y irányú vető három kisebb egységre tagolja. A  középső — a Kő
hegy csúcsát (205 m) — és a déli Füle község felé eső részt egy torziós 
vető választja el egymástól. A déli tag keleti része ugyanis magasabban 
fekszik, mint a nyugati, habár ez utóbbi is mutat némi kiemelkedést, 
amit a perm homokkő határvonalából láthatunk legjobban. A keleti rész 
magasabb fekvését a fillit előretörése határozza meg, mely itt egy kis 
töréses antiklin mentén bukkan fel. Valószínűleg keletről jövő nyomás 
eredményeként préselődött fel a fillit, bár a kis kiterjedésénél fogva bizto
sat nem mondhatunk. E kis antiklin mellett mindkét rög nyugati oldalán 
a permi homokkőben egy újabb antiklinális fut végig, melynek keleti 
szára lankásabb (10— 120), míg a nyugati 36 -os kezdőlejtéssel erősen 
dől nyugat felé. Az alsó rögnél ugyan találunk 43°-os keleti dőlést is, de 
ez csak lokális nyomáserők eredménye.

A Kőhegy-csúcstól északra eső rögben az antiklin középvonala 
Kelet felé van eltolódva./ A két rög között egy feltárásokban is fellel-
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1. á b ra . —  A b b ild u n g  1.
P erm i k o n g lo m erá tu m  a fülei K ő h e g y  keleti o ld a lán . 

P e rm k o n g ío m era t a  n  K ő h e g y  v o n  F ü le .

2. áb ra . -— A b b ild u n g  2.
K v arc itg 'S rg e teg  h a sa d á s i v is z o n y a i a  perm i k o n g lo m erá tu m b an . 

S p a lten b ild u n g  an  einem  Q u a rz itg e rö ll des P e rm k o n g lo m era ts .
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hető, fentebb már említett törés fut végig, mely ebben az esetben egy 
eltolódásos vető. Ezt helyenként a 6— 8 fokkal'keletnek dőlő csuszamlási 
rovátkák is támogatják.

Több kisebb vető szeli még helyenként az egyes permi homokkő- 
és konglomerátumpadokat, de ezek egyhamar elvesznek a litoklázisok 
rengetegében. Maga az egész Kőhegy-komplexus antiklinális csapása 
majdnem ÉD-i, kicsit ÉK felé hajolva. Itt kétségtelenül egy jobban ki
emelkedő és a fillitfeltöréssel kapcsolatos hullámról van szó, amelyek a 
Balaton mentén is gyakoriak. Elhelyezkedése és az antiklinális iránya a 
velencei gránitrög felé mutat, mint ahhoz koncentrikusan elhelyezkedő 
hullámok egyik tagja. A boltozat aránylag nyugodtan fekszik, helyen
ként azonban észlelhető, hogy a nyomóerő keletről hatott, mert nyugat 
felé meredekebb a lejtés, ami a morfológiában is kifejezésre jut.

A permi konglomerátum nyomai megtalálhatók még egy kis foltban 
a Kőhegytől délre a Füle—Polgárdi-i út mentén, majd a vasúttól dél

3. ábra. — A bbildung 3.

Pannón iá i hom ok települése permi vörös hom okkőre a K őhegy nyugati oldalán. 
Lagerung von pannonischem  Sand au f Perm sandstein am K őhegy.
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felé az Alsó-szőlőhegyig. Ez utóbbi három folt csak aknákkal volt 
biztosan megállapítható. Űgyszintén megtalálhatók a permi tagok vékony 
lösz és pannoniai fedő alatt a Banga-hegyen, hol az aknák két kisebb, 
összepréselt antiklinálisra: engedtek következtetni. A paleozoikus rétegek 
azonban e helyen nem bukkannak a felszínre, úgyhogy elterjedésük és 
berajzolódásuk a térképbe csak az aknázás alapján történt.

A permet, amint már mondtuk, homokkő és konglomerátum kép
viseli. A homokkő sárgás-vörös, helyenként vöröses-barna és seholsem 
mutatja a Balaton partján oly jellegzetes sötétvörös színezetet. Finom
szemcséjű, inkább kissé agyagos, főleg ahol a litoklázisok mentén ' pan- 
nonikum és a lösz lemosódott. Padjai vékonyak, csak helyenként érik el 
a 40— 50 cm-t. A Kőhegy nyugati oldalán lévő kőfejtőkben néha egy- 
egy igen rossz megtartású fatörzslenyomat-töredéket lehet találni. Itt 
találta Pávai-Vajna annak idején a kétségtelenül perm korra utaló 
,,Calamites“ -t.

A konglomerátum igen sokféle erősen legömbölyödött alkotórészt 
tartalmaz. Alapanyaga homokkő, de agyagosán elváltozott fillit is sze
repel, mint kötőanyag. Az alkotórészek nagyobbrészt fehér, vöröses és 
szürke kvarcitok, kvarcitos fillitdarabok és kevéssé gömbölyödött szeri- 
citfillit. Fekvőjén valamivel durvább, de sokszor váltakoznak finomabb 
és durvább szemcséjű tagok, melyeket egyes esetekben padoknak is lehet 
minősíteni. Egyes helyeken erős a határvonal a homokkő és konglo
merátum között, míg más helyen egyenletes átmenetet tapasztalhatunk.

Leírt csapásvonuiathoz tartozik a Scmlyóhegy, Balatonfőkajártól 
ÉK-re, is. Majdnem teljes egészében a fillitcsoport tagozataiból áll, csak 
keleti lejtőjén találni egy keskeny a pannoniai rétegek alól felbukkanó, 
mállott konglomerátumsávot, melynek összetétele teljesen egyezik a Kő
hegy konglomerátumával. E fillitbörc rétegei alaposan össze vannak 
gyűrve, az átlag bemérések azonban arra engednek következtetni, hogy 
a helyenként kaotikus gyüredezettség mellett egy nagyobb és egy kisebb 
antiklinálisból áll; mindkettő csapása ÉÉK—DDNy-i. A dőlések a keleti 
oldalon gyengébbek (K 16"), míg nyugat felé meredekek (Ny 30— 50°). 
Jellegben ez tehát megegyezik a Kőhegyen tapasztaltakkal.

A fillitcsoport itt következő tagokból- áll: szericitfillit, agyagpala, 
búzapala, kvarcitpala, kvarcit. Ezek a legkülönfélébb változatokban és 
színezettel fordulnak elő egymásba gyűrve, úgyhogy szelvény készí
tésére e terület nem alkalmas. Említésreméltó azonban, hogy az itt elő
forduló kőzetek nagymértékben különböznek a Balaton melletti fülkék
től és valószínűleg egy idősebb tagozatot képviselnek. Úgy tömöttségük, 
mint petrográfiai karakterük, de még makroszkopikus összetételük is
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4 . ábra. — Abbildung 4 .
Vető csuszamíási lappal a Szárhegy északi oldalán, 

Verwerfung mit Rutschfläche am Szárhegy,

más, mint a balatoni agyagpala. Jellemző az is, hogy itt sem a balaton- 
melléki fekete kvarcit, sem a porfiritek nem lelhetők fel.

E fillitcsoportnak egy kisebb előbukkanását láthatjuk még a vasút
vonal mentén a 167.2-es háromszögelési ponttól DK-re. Itt erősen mál- 
lott és agyagosabb, mint a Somlyóhegyen.

Litoklázisok a fillitcsoportban mindenhol nagy számban fordulnak 
elő, főleg a kvarcitos részekben. Vetőket nem lehetett megállapítani, 
bár a litoklázisok egy része arra mutat, hogy prealpi nyomóerők hozták 
őket létre.

A felvételi területen még Urhida mellett is fellelhető a fillitcsoport. 
Itt délkeletről a miocén, északnyugatról lösz és pannonikum határolják. 
A miocén dőlése átlag keleti (30°), míg a fillit csapása a jól ismert 
balatoni csapást követi. Feltárások itt igen gyérek, úgyhogy néhány 
akna segítségével kellett a határokat és dőléseket megállapítani.
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Az egész csoport egy kisebb antiklinálist és egy szinklinálist mutat, 
melyek csapása É K —DNy. A dőlés lankás (io— 18°), úgyhogy a bőre 
egy gyengén hullámos felületet ad. A fillitcsoport tagjai itt: agyagpala, 
kevés kvarcit, de megjelenik a balatonvidéki fekete kvarcit is fehér 
erezésével és helyenként porfiros darabokat is lelhetünk az erősen gyüre- 
dezett rétegek között. E fillitcsoport erősen megközelíti a Balaton vidé
kéről ismert kőzeteket, míg merően különbözik a balatonfőkajári Somlyó- 
hegy kőzeteitől. Ez tehát valószínűleg már a fiatalabb tagozathoz tar
tozik. Feltárás: híján vetők és litoklázisrendszerek nem voltak megálla
píthatók. A fiatalabb üledékek díszkordánsan települnek rá az erősen 
abradált felületre.

Ezekután rátérünk felvételi területünk legérdekesebb előfordulá
sára, a Szárhegy mészkövére. E börcvonulat Polgárdi iparteleptől ÉÉK 
felé húzódik és a Csillagmajor völgyének kezdeténél ér véget. Két ki-

5 . ábra. :— Abbildung 5.
Ugyanannak a vetőnek folytatása a Szárhegy déli oldalán. 

Die gleiche Verwerfung etwas südlicher.
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6. ábra. — Abbildung 6.

N agy csuszamlásos vető a Polgárdi Ipartelepek kőbányájában (Somlyóhegy). 
Grosse Verschiebung am Somlyóberg von Polgárdi.

emelkedő csúcsa a polgárd-i Somlyóhegy és a Szárhegy, mely utóbbinak 
háromszögelési pontja uralkodik az egész terület fölött. E vonulatot 
felépítő mészkő mindenhol egyforma: tömött fehér, többnyire kékes
szürke árnyalattal, helyenként vörösbarna vagy fehér erezéssel. Leg
szebb feltárása a polgárdi ipartelepektől északra a gyár 65 m mélységű 
felszíni kőbányájában található. E bányában elsőrendűen tanulmányoz
ható a mészkőrög mikrotektonikája. A  mikrotektonikai tényezők azon
ban sohasem tévesztendők össze a litoklázisrendszerekkel, habár ezekből 
is sokféle következtetést vonhatunk le.

Elsősorban feltűnőek azon nagy ÉN y—DK-i irányú vetOK, melyek 
csuszamlási tükrén sok helyütt jól észlelhető csuszamlási rovátkák tűn
nek fel. Egyik ilyen vető a bánya nyugati felén 16  m magas és az egész 
bányát mintegy kettészeli (6. ábra). A csuszamlási rovátkák iránya: dőlés 
D K  felé i2° — itt tehát valószínűleg az északi rög tolódott le D K felé,
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9 . ábra. — Abbildung 9 .
4 6 ° ENy=u dőlés a Somlyóhegy kőfejtőjében (az antiklinális északi szárnya. 

N W  4 6 ° Einladen des Nordschenkeis der Devonkalkantiklinale am Somlyóberg.

1 0 . ábra. — Abbildung 1 0 .
Kockákra vagdalt devon^mészkő a somlyóhegyi nagy harántvető közelében. 

Zerstückelter Devonkalk neben der grossen Querverwerfung am Somlyóberg.
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11. ábra , — A bbildung 11. 

M angántelep a Szárhegy mészkövében. 
M anganlager ím K alkstein des Szárhegy.

ami alpi erőkre enged következtetni. Két fő hasadási rendszert külön
böztetünk meg e bányában. Egyik a Bakony—Vértes csapásában fek
szik, tehát egynemű középhegységeink törésrendszerével. A másik evvel 
3o0-os szöget! zár be és előbbi által sokhelyütt megtörve úgy hosszanti, 
mint harántirányban egy régebbi — variskusi vagy kimmeriai — hasadék- 
rendszert képvisel. Lényeges erre rámutatni azért, mert e rendszer a 
mechanika törvényei szerint egy majdnem K —Ny-i nyomóerő hatása 
alatt jöhetett csak létre. Ez az erő a Velencei és Fazekasboda—Mórágyi 
gránitrögöknél ismeretes csak számomra és a kihűlés alatt következett
be. Ez azt jelenti, hogy a Szárhegy mészköve idősebb a gránit feltörés
nél, amit az is bizonyít, hogy a Szárhegy legészakibb részén a mészkő
ben galenittelérek és mangáninfiltrációk lelhetők fel, mely előbbieket 
bányásszák is. E  galenittelérek kétségtelenül egy intruzió következ
ményei, habár nem okvetlen a gránit, de esetleg egy permi felszínre nem 
jutott feltörés is okozhatta azt. Az egész mészkőrög három nagyobb 
ÉN y—DK-i vető által négy részre van tagolva. E vetőket még a rossz 
feltárásos helyeken is követhetjük, miután a kőzet dőlése egy gyenge 
antiklináíist, ÉÉK —DDNy-i hosszanti boltozódást képvisel. A boltozat 
északi oldalán gyengébb, míg déli vége erősebben van összenyomva és

21
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meredekebb mindkét szára. Az eredeti nyomás preformálta hasadás: 
síkokon, vagy azoknak csak latens erővonalai mentén a későbbi hegy
ségalkotó erők a mészkövet mintegy kockákra szabdalták, főleg ott, ahol 
a vetők közvetlen közelében a tangenciális erők jobban érvényesülhettek.

A somlyóhegyi részeken egy kisebb antiklinális húzódik még 
előbbitől délkeletre. Iránya is megegyezik amazéval. A hosszanti vetők 
símák, alig vetik el xo— 30 cm-nél többre a padokat? egymástól, míg 
a harántvetők néhol a 30— 60 m-t is elérik. A mészkőben minden fára-, 
dozás dacára kövületet nem lehetett találni és így kora még mindig 
bizonytalan marad. Egy azonban kétségtelen: a fillittagok kétségtelenül 
fiatalabbak, bár, közvetlen érintkezési felületet nem sikerült fellelnem. 
Néhány foltban aknázással a közelben ugyan megkaptam a mészkövet, 
de fedőjét sehol. Kétségtelenül egy az intrúzió által felemelt és a magas-

12. ábra . — A bbildung 12.

M állás folytán előtűnő hasadékrendszerek (Szárhegy).
D urch  V erw itterung  s ich tb a r w erdende Spal'ensystem e des D evonkalkes.
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13. ábra. — A bbildung 13.

A lpin  erők lé trehozta  hasadásrendszer a Szárhegy mészkövében, 
Spaltung des K alkes vom Szárhegy durch  alpine D ruckkräfte.

bán függve maradt röggel van itt dolgunk, melynek letarolt felületére 
csak a pannon és lösz borul rá lankás dőlésével.

Korára nézve a devonba lehetne helyezni, bár minden következ
tetés csak merő találgatás. Hogy mégis idősebb a fülkéknél, azt bizo
nyítja a velencei gránithoz való közelebb fekvése — már pedig e gránit- 
tömb kell, hogy az őshegység magva, centruma legyen.

Vegyük már most sorra a felvételi terület paleozoikus képződmé
nyeit, azok tulajdonságait és elhelyezkedésüket és vonjuk le belőle követ
keztetéseinket. Kor szerint a következő profilt írhatjuk le alulról kezdve, 
mint a legvalószínűbbet:

1. Fehér, kékesszürkébe játszó tömött szemcsés .mészkő.
2. Szericitpala, búzapala, kvarcitpala csoport.
3. Szericites agyagpala és fillitcsoport.
4. Kvarcitok, fehér vagy vöröses, néhol fekete.
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j. Konglomerátum, vörösesbarna — szürke, nagyszemcséjű.
6. Homokkő, vörös, helyenkint sárgás — agyagos.

A két utolsó tag kétségtelenül perm korú. A kvarcit-agyag- 
pala-szericitespala csoportot karbon és inkább felső karbonnak tar
tom, míg a kvarcitpala—szeritcitpala csoportot alsókarbon vagy leg
felsődevonnak. A mészkövet, mint már említettem, devonba sorolom. 
Támaszpontjaink erre vonatkozólag természetesen gyengék. A legköze
lebbi hasonló sorozat a moráviai zónában fekszik^ mely túl fnessze 
volna, hogy evvel összekössük, hacsak egy másik mozzanat ezt nem 
támogatná. A  rögök csapása ugyanis nem a megszokott középhegységi 
csapás, hanem attól kissé eltér É felé — azaz ÉÉK —DDN y szemben 
a Bakony—Vértes—Gerecse ÉK—-DNy-i csapásával. Ez annyit jelent, 
hogy e rögök, melyek eleinte valószínűleg É—D-i csapásúak voltak és 
a középhegységeinket kialakító alpin erők hatása alatt ebből az irány-

14. ábra. — A bbildung 14,
Paleozoikus és alpin erők hasadási rendszerei a Szárhegy m észkövében. 

Paleozoische und alpine Spaltungssystem e im D evonkalk.
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15. ábra . —  A bbildung 15.

Pannóniái fedőrétegek a permi konglom erátum on (Kőhegy). 
Pannonísche H angendschichten  au f Perm konglom erat.

ból kissé kibillentek — amire a litoklázis és hasadékrendszerek is mutat
nak — egy jóval korábbi hegységalkotó erő hatása alatt alakultak ki. 
E K —Ny-i irányú nyomóerő variszkusi lehetett, miután a moráviai zóna 
folytatása a Rhodope felé e rögök vonalán halad végig. E vonulat 
magjaként törtek fel ebben az esetben a velencei és fazekasbodai grá
nitok. Ezt a feltevésemet! azonban csak a gránitok tüzetes gránittekto
nikai vizsgálata adhatja meg.

Minthogy azonbanj az Alpidákban is ismerünk észak-déli csappású 
haránt antiklinálisokat, így ezt a variszkumban is feltételezhetjük. Ez 
esetben a cseh masszívum, a Kis-Alföld, a Bakony és Mecsek közti 
Dunántúl és a Dráva Száva köze Amiamikor antiklinálisok, mégpedig 
K —Ny-i csapású harántboltozatok lehettek a Amriszkuszi vonulatban, 
melyek egyes tagjai ma a mélybe süllyedtek. Ezek vápáiban rakódtak 
le azok a mezozoikus üledékes csoportok, melyek a Kis-Kárpátokból 
a Bakony és Mecsekből ismeretesek. A mezozoikus tenger kétségtelenül 
délnyugatról északkelet felé hódított mindinkább tért; ha tehát hegy
ség van, ahol vápa volt és fordítva. Ez megfelel a hegységek természe
tes kialakulási rendszerének és a természeti törvényeknek is.
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16. ábra. — A bbildung 16.
H uífám barázdák pannóniai homokkövön (Banga- hegy). 

W ellenfurchen in pannoirschem  Sandstein.

A pontos kormeghatározás azonban esetleges későbbi formalele
tek esetére marad fenntartva. Hogy elméletem helyes-e azt bizonyítani 
ma. még nem lehet. Nem lehetetlen azonban, hogy úgy a Duna folyása, 
mint a klimatikus viszonyok különböző volta az Alföldön és Dunán
túlon némileg ezt a feltevést támogatják. Nem utolsósorban figyelemre
méltó, hogy a Dunántúl nyugatiasabb jellege kultúrában, fejlődésben stb. 
egy rég, geológiailag is megalapozott tényező következménye kell, hogy 
legyen. Mert a természetben semmi sincs hiába — a mai viszonyok gyö
kerei még a väriszkumon is túlnyúlnak.


