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VÁROSLŐD—HEREND—SZENTGÁL—ÚRKÚT KÖRNYÉKÉNEK 
FÖLDTANI VIZSGÁLATA

írta : Mészáros József

A szentgáli 25 000-es térképlap területén levő mezozóos és kainozóos képződ
mények szerkezeti formákban való gazdagsága, térbeni elrendeződése a D-i Bakony 
tektonikai és ősföldrajzi elemzéséhez igen értékes adatokat szolgáltat.

Erről a területről számos földtani térképet ismerünk. Jelentős a szerkezeti 
jellegekkel foglalkozó munkák száma is. Az id . L óczy L. által szerkesztett, 1913-ban 
kiadott 75 000-es földtani térképet napjainkig többféle céllal, különböző méret
arányokban készült földtani térképek követték. I fj. N oszky J. a terület júra kép
ződményeiről szóló 1941—42. évi jelentésében szerkezettani megfigyeléseket és 
következtetéseket említ. Hangsúlyozza a Bakony hegység K-i és Ny-i részének 
tektonikai ellentétét: keleten a jura időszaki képződményekben uralkodók a töréses 
formák, míg nyugaton a gyűrődéses elemek egyenlő szerepűek a törésekkel.

Véleményünk szerint ilyen összehasonlítás szerkezetileg téves elképzeléseket ad. A 
keleten és nyugaton észlelt töréses formák többsége fiatal kéregmozgások eredménye, s 
ezek a formák az egész Középhegységre általánosan és egyenlő mértékben jellemzők. 
Ny-on erőteljesebben, K-en igen gyengén törve-gyűrt triász, júra és alsókréta képződ
ményekből álló egységes szerkezetben észlelhető ma a fiatal töréses szerkezet, mely a 
törve-gyúrt aljzattal együttesen az említett formák kombinációját mutatja.

Ifj. N oszky J. értékes jegyzőkönyveiben részletes adatokat találunk a szentgáli 
térképlap határain belül észlelt és térképen pontosan rögzíthető gyűrődéses és töréses 
formákról. Az Üstihegy és a Kakastaraj dolomittömbjének érintkezésénél dörzs- 
breccsa övvel kísért hegyszerkezeti vonalat említett 1943-ban. Munkánkkal adataira 
támaszkodva és azokat újabb megfigyelésekkel bővítve, elképzeléseit továbbfejleszt- 
ve, igyekszünk teljesebb képet adni a szentgáli terület szerkezetéről.

Jaskó S. és Szentes Г. 25 000-es földtani térképén a szerkezeti elemek ábrázo
lása háttérbe szorult (1952).

1960-ban A lföldi L., K opek G. és V égh S. végeztek ezen a területen 10 000-es 
geológiai felvételt. Kéziratos jelentéseikben és földtani térképeiken (1960) a szerkezet
alakulásra vonatkozóan számos adatot találunk. A lföldi L. a miocénnél fiatalabb 
vetőrendszerek kialakulásával, Vég hS. a triász időszaki képződményekben észlelhető 
gyűrt formákkal foglalkozott részletesebben (1960). K opek G. kiemeli, hogy a 
Bakony ugyanúgy, mint a Mecsek, eredetileg gyűrt hegység volt, s a töréses forma
elemek csak a későbbi földtörténeti idők során váltak uralkodóvá. A fiatal töréses 
mozgásokról is ad tájékoztatást, főbb vonalakban tárgyalva azokat. „A  Bakony
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hegység felsőkréta kőszéntelepes összletének ősföldrajzi és hegységszerkezeti váz
lata” c. munkájában (1962) már határozottan állást foglal az Ajka—Úrkút—Szentgál 
vidékére jellemző gyűrt szerkezetű mezozóos aljzat létezése mellett, s a gyűrt formák 
kialakulását az újkimmériai mozgások fiatal szakaszának eredményeként tárgyalja. 
Az ennél fiatalabb mozgások fázisok szerinti elkülönítését is adja.

Az úrkúti mangánércbánya földtani viszonyaival foglalkozó irodalom igen 
széles körű. A munkák nagy többségében találunk szerkezeti vonatkozású adatokat, 
különösen a júra időszaki képződményekben észlelhető törve-gyűrt formákról.

Szabóné Dkubina M. (1962) a júra, s főképpen a liász rétegek gyüredezett 
formakincsét és a későbbi töréses formaelemeket elemzi munkájában. Szerkesztett 
földtani térképén különválasztva ábrázolja a kréta előtti, kréta utáni és az eocén 
utáni töréses formákat.

Cseh N émeth J. (1965) az úrkúti mangánércterület földtani értékelésénél a 
szerkezetalakulást szintén mozgási fázisokra bontva tárgyalja. Az úrkúti mangán- 
ércbánya és környékéről készített fedetlen földtani térképén mind a jurán belüli, 
mind a fiatalabb szerkezeti formák ábrázolását megtaláljuk.

Szantner F. és Posgay K. (1959) a kislődi Öreghegy tektonikai értékelését 
adják a bauxitelőfordulásról szóló jelentésükben.

K ókay  J. (1966) a szentgáli térképlap EK-i részén levő miocén barnakőszénterü
let földtani és őslénytani vizsgálata során, a terület fiatal szerkezetalakulásával 
kapcsolatban jelentős következtetésekre jutott. Az alsótorton utáni stájer hegység
képző mozgások hatását igazolja észlelt diszkordáns település alapján, s elemzi a 
vulkáni tufaszórások és a földkéregmozgások közötti összefüggést.

Az igen változatos irodalmi áttekintésből is kitűnik, hogy a szentgáli térképlap 
minden képződményéről találunk az irodalomban hol részletekbe menő, de kis 
területeket érintő, hol vázlatosabb szerkezettani elemzéseket. Egységes, az egész 
szentgáli területet átfogó, minden képződményt együttesen szemlélő tektonikai 
elemzés nem történhetett meg, hiszen a területről korszerű, részletes bejárások és 
anyagfeldolgozás alapján szerkesztett földtani térkép — a nyersanyagelőfordulások, 
ill. bányák néhány km2-t átfogó területeitől eltekintve — nem készült.

Az 1966. évben végzett 25 000-es földtani térképezés folyamán a terület szer
kezeti felépítéséről igyekeztünk egységesebb, átfogóbb képet kapni. Számos felme
rült probléma helyes megoldását azonban csak a részletesebb anyagfeldolgozás és a 
Középhegység regionális szerkezeti megismerése hozhatja majd meg. Jelenleg csak 
nagyobb szerkezeti egységek, szerkezeti emeletek egyértelmű elkülönítését látjuk 
lehetségesnek. E fő emeleteken belül állandóan ható kéregmozgásokat, azok rész
letekbe menő leírását, jellegeik felismerését lito-, biofácies vizsgálatokra támaszkodva 
még nem minden esetben hajthattuk végre, az idevágó vizsgálatok hiányossága 
miatt. Tektonikai értékelésünk részletességét tehát az említett vizsgálatok alapos
sága határozza meg. Az esetek nagy többségében azonban a ma észlelt szerkezeti 
formák elemzéséből is eléggé megbízható adatokat kaphatunk.

A kéregmozgások jellemzéséhez az általunk használt terminusokat részletekbe 
menően nem definiáljuk, a kéregmozgások típusaival, jellegeivel foglalkozó újabb 
szovjet irodalomban erre vonatkozóan számos adatot találhatunk (Belouszov 
1962). Böviden a következőkben vázoljuk a terület szerkezeti fejlődésénél szerepet 
játszó mozgási típusokat.

A középhegységi — ezen belül elválaszthatatlanul a szentgáli — terület kéreg
mozgásainak fő jellegét az alpi g}űírődéses zónán belüli helyzete, az eltemetett
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kristályos rögök törésekkel feldarabolt tömbjeinek állandó függőleges irányú, de 
változó előjelű mozgásainak felszíni tükröződése adja. A terület kéregmozgásait 
három típusra bontva tárgyaljuk:

1. Kéregingadozás alatt lassú, a kristályos tömeg tömbjeinek függőleges mozgásával 
meghatározott hullámzó mozgást értünk, mely előjelét gyakran változtatva, térben más és 
más intenzitással a kéreg emelkedését, ill. süllyedését eredményezi. A szoros értelemben vett 
epirogén mozgás eszerint csupán a kéregingadozás pozitív előjelű, kiemelkedéseket létre
hozó mozgásainak fogalmát meríti ki. Az oszcillációs mozgást a kéregingadozás gyorsabb 
lefolyású változatának tekintjük.

2. Gyűrődéses formákat létrehozó mozgások (gyűrődéses mozgások) alatt a mélybe- 
temetett, törésekkel feldarabolt kristályos tömeg tömbjeinek olyan intenzívebb függőle
ges irányú elmozdulásait ill. azok felszíni tükröződéseit értjük, melyek az adott területen 
térsz ükül ésben nyernek kifejezést és a rétegek gyűrődéséhez vezetnek.

3. Töréses formákat léterhozó mozgások (töréses mozgások) alatt az eltemetett 
kristályos tömeg tömbjeinek igen erőteljes és gyors, az adott területen kiemelkedést és 
általában tértágulást eredményező függőleges irányú mozgásait értjük, melyek eredmé
nyeként — a gyors lefolyás függvényében — a felszínen is rögökre tagolódás jön létre.

A két utolsó típus alatt csak részben értünk orogén mozgást.
A tárgyalt három kéregmozgási típus, mely elválaszthatatlan az eltemetett kristályos 

tömeg mozgásainak jellegétől, elvileg élesen elkülöníthető. A típusok között a gyakoilat
ban azonban éles határt vonni nem lehet. Területünkön is sok esetben — a szélsőségek 
és a típusos formák mellett — a formák, ill. a kéregmozgások kombinációit észleljük.

A szentgáli térképlap területén két nagy szerkezeti emelet választható el:
— törve-gyűrt szerkezeti emelet,
— töréses szerkezeti emelet.

Törve-gyűrt szerkezeti emelet

A törve-gyűrt szerkezeti emeletet a felsőtriász nóri fődolomittól kezdődően a 
középsőkréta apti crinoideás mészkőig terjedő képződmények építik fel. A követ
kezőkben a törve-gyűrt képződmények jellegeinek ismertetésénél az emelet szer
kezetét létrehozó kéregmozgások utáni fiatalabb mozgások hatásától igyekszünk 
eltekinteni. Ez az „eltekintés” bizonyul igen sok esetben a tektonikai elemzés legtöbb 
nehézséget okozó részének. Az idősebb szerkezeti emeleteket, azok sajátságait csak 
olyan esetekben észlelhetjük és ábrázolhatjuk egyértelműen, ha a képződményeket 
felszíni feltárások vagy sűrű hálózatban telepített fúrások, kutatóaknák stb. adatai 
alapján elemezzük. Felszíni elterjedés esetén az „eltekintést” megnehezíti a fiatalabb 
szerkezeti emelet képződményeinek hiánya. Mélyfúrásos feltárások alapján viszont, 
még 50 m hálózatsűrűség mellett sem biztosítható teljességgel a fiatalabb szerkezeti 
emeletet felépítő képződmények alatt feltárt rétegek pontos térbeli észlelése. A megol
dást a legjellemzőbb, legjobban feltárt, különböző szerkezeti emeleteket felépítő 
képződmények extrapolációjában látjuk azokra a területekre, ahol azok lepusztulás 
eredményeként hiányzanak vagy ahol nem képződtek, illetve, ha a képződmények 
eltemetett helyzetben vannak. Miután a szentgáli területen a kéregmozgások hatá
sának egységesen ellenálló, kristályos, vagy metamorf képződményeket ma felszínen 
nem találunk, a fiatal kéregmozgások nyomai, amelyek a kréta, az eocén és a felső- 
oligocén—miocén üledékképződési ciklusok képződményeinek elrendeződéséből ele
mezhetők, mindenütt egységesen megtalálhatók, s felismerhetők azokon a területe
ken is, ahol nem csupán lepusztulás folytán hiányoznak egyes képződmények, hanem
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ahol a terület az adott üledékciklus folyamán szárazulat volt. A fiatalabb kéreg
mozgások a már meglevő szerkezeti formákat gyakran alig felismerhetővé vagy tel
jesen felismerbetetlenné teszik.

Például nagy sugarú hajlításos formákkal jellemzett — s így kis területen monokli- 
nális dőlésűnek vehető — rétegek esetében fiatal feldaraboló mozgások után a hajlításos 
jellegek közvetlenül nem észlelhetők. Amennyiben az említett képződmények egy másutt 
jól rögzített gyurődéses idősebb szerkezeti emeletbe tartoznak, téves lenne alapos megfon
tolás és általános területismeret nélkül az észlelt (pl. töréses) formát is az idősebb szer
kezeti emelet sajátságának tekinteni.

A szentgáli terület törve-gyűrt szerkezeti emeletének jellemzői a hajlításos for
mák és a feltolódások, melyek létrejötte intenzív lefolyású, helyi térszűküléshez kap
csolódó, gyűrődéseket létrehozó mozgások és üledékképződés során állandóan ható 
kéregingadozások (ezen belül oszcillációk) végső eredménye. A törve-gyűrt szerkezet, 
melyen belül a gyűrődéses elemek dominálnak, a szerkezetet kísérő, ill. ÉNy-ról 
lehatároló — ma feltolódásként rögzíthető törésekkel jellemzett — ÉK—DNy-i 
sávban nyomozható a legjobban.

A szentgáli terület DK-i részén a felszínen jól követhető és ábrázolható a nóri 
fődolomitban, a raeti kösszeni rétegekben és a dachsteini mészkő rétegeiben Végh S. 
(1961) által kimutatott szinklinális. E szinklinális a feldaraboló fiatal vetődések hatása 
után is megőrizte sajátosságait, s világosan látszik a gyűrt forma kissé aszimmetrikus 
volta. A DK-i szárny laposabb (10—20°-os) dőlésű, míg az ÉNy-i szárnyban 3G°-os 
dőlés is mérhető. A szinklinális tengelye megőrizte jellemző EK—DNy-i irányát. 
A feltolódásos és gyűrődéses formák egysége területünkön a legszemléletesebben 
a városlődi Határárkon és a Kakastarajon keresztül szerkesztett földtani szelvényen 
látható (1. ábra A —В szelvény).

Az itt észlelt szinklinális DK-i szárnyától a középpont felé haladva, a rétegdőlés 
változó: a Kakastaraj 25°-kal ÉNy-nak dőlő dolomitrétegeitől, majd a raeti—hettan- 
gi dachsteini típusú mészkőben és a szinemuri mészkősorozatban észlelt 50—60°-os 
értékről 20°-ra csökken. A dörzsbreccsa-zónával kísért mélyreható törés, mely men
tén a triász, júra és neokom folyamán fellépő kéregingadozást szirteket, szigeteket 
kialakító, árkos süllyedékeket létrehozó mozgás követte, a fiatal mozgások idején is 
fel-felújult. Az А —В földtani szelvény DK-i szakaszától néhány száz méterre ÉK-re 
a középsőeocén nummuliteszes mészkő mélyebb helyzetben található. Nem látjuk 
teljességgel megoldottnak azt a problémát, hogy az eocén mészkőösszlet helyzetét 
mennyiben határozza meg a transzgressziót megelőző térszín és mennyiben a későbbi 
levetés. Ezért a felújulást igazoló vető melletti elmozdulás nagyságrendje ismeretlen. 
A terület eocén mészkövei még lito- és biofácies feldolgozásra várnak.

Az А —В szelvény DK-i részén csupán a nagy törés mentén nyomozhatok az 
említett 50—60°-os dőlésértékeket mutató rétegek, mely értékből csak bizonyos 
rész írható a befejező gyűrődéseket létrehozó mozgások javára. A gyűrt formák már 
a júra időszak folyamán keletkezésük kezdetét vehették a besüllyedt árkos medence
részek peremein. A felújuló fiatal mozgások hatására e rétegek a vető mentén még 
néhány fokkal meredekebbre fordulhattak. A szelvényen látható a szinklinális ten
gelye, melytől ÉNy-ra a rétegek dőlése élesen visszafordul, s a ma feltolódásként 
észlelhető sávban átbukik. Tovább ÉNy-i irányban az átbuktatott, 80—85°-kal 
dőlő szinemuri tűzkő vés mészkősorozat alatt a dachsteini típusú liász, majd elhatárol- 
hatatlanul a dachsteini mészkő következik. (Alföldi L. 1960-ban ezeken az átbuk
tatott rétegeken észlelte a feltűnően meredek dőlésszöget.)
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A Határárok és a Háromosztatú árok közötti dombon a szinklinális tengelye és 
két szárnya a felsőpliensbachi alemelet mangánércfekü crinoideás és lemezes, tűz- 
köves mészkövében a felszínen, jó feltárásban rögzíthető. A szinklinális aszimmetriája 
az említett feltárásban is látható.

Az aszimmetrikus felépítés mechanizmusának megismerését további részletes 
tektonikai elemzések adják majd meg. Eddigi elképzelésünk szerint az aszimmetria 
nem eredeti sajátosság, hanem a fiatal hegységképző fázisok hatásainak következ
ménye.

Az 1. ábra С—I) szelvényén látható, hogy a gyűrődésben a titon calpionellás 
mészkövéig bezárólag vesznek részt a júra képződmények. A szelvény megszerkesz
tését a VM-1. jelű perspektivikus mangánkutató fúrás rétegsora és a Kopaszhegyen 
a talajtakaró alatt közvetlenül szálban álló, kutatóaknákkal feltárt, igen jól rétegzett 
dogger képződményekben észlelt dőlési adatok tették lehetővé.

A gyűrődéses formaelemek jól követhetők a szentgáli terület számos más részén 
is. A szentgáli Tűzköveshegy tetején levő kőfejtőben egy antiklinális teteje bukkan 
ki, melyet már N oszky J. is észlelt és rögzített. A Gombás-pusztánál levő vasúti 
bevágás közel 100 m hosszban tárja fel az erősen gyűrt, lemezes, márgás, tűzkő vés 
dogger mészkövet. A K opek G. által említett Cső jányos-völgyi mellékárokban az 
ENy-ról lehatároló, formailag feltolódásként észlelhető, dörzsbreccsával kísért töré
si zónától DK-re a nóri fődolomithoz támaszkodó, helyenként gyüredezett, másutt 
általában 70—80°-kal DK-re dőlő szinemuri tűzköves mészkősorozat és dachsteini 
típusú mészkő jó feltárásait találjuk. A Vörös-sziklától Ny-ra, a Kecskehegytől D-re 
levő dombokon a dachsteini típusú mészkő vastagpados rétegeiben sok feltárásban 
rögzíthetők gyűrődéses formák. Az úrkúti mangánérc-bányában feltárt gyűrt forma
elemek közismertek.

A tárgyalt szerkezeti formák az új földtani felvétel alapján szerkesztett fedetlen 
térképen mindenütt ábrázolhatok, ahol a felszínen vagy közvetlenül a negyedidőszaki 
képződmények alatt vaunak, s lefutásuk a fiatal töréses elmozdulások bonyolító 
hatása mellett is jól követhető.

A triász, júra, alsókréta időszaki képződmények ,,fizikai sajátosságaiktól függően 
erőteljesebben vagy gyöngébben gyűrtek” (Kopek G. 1962 p. 414). Tény, hogy a 
merevebb felsőtriász és a mélyebb liász rétegek enyhébb, ill. nagyobb sugarú hajlí- 
tásos formákat (gyűrődést) mutatnak, míg a plasztikusabb felsőliász radioláriás 
márgában, a mangánkarbonátos összletben és a dogger márgás, lemezes, tűzköves 
mészkőben, valamint a radiolaritban a gyűrődéses formák finomabbak, térben 
20—30, sőt néhány méterenként is válthatják egymást.

Azok az elgondolások, melyek több km-es vízszintes elmozdulásokat és nagyobb 
tömegek horizontális elvonszolódásait valószínűsítik a nóri fődolomit mai felszíni elren
deződéséből, s feltárásokban észlelt csúszófelületek vízszintes rovátkáiban és barázdáiban 
látják ennek igazolását, véleményünk szerint tévesek. Ilyen elvonszolódásokat igazoló 
milonitsávokat és zúzott, gyűrt zónákat a Középhegység területén mindmáig sehol nem 
észleltek. Az általunk is megfigyelt vízszintes rovátkák a szentgáli területen a liász réte
gekre korlátozódtak, s bár számos feltárásban igazolható vízszintes elcsúszás, ezek mértéke 
igen kicsiny. A felszínen észlelhető, térszűkülést bizonyító jelenségek a Középhegység 
különböző részein más és más nagyságrendű hatásra vallanak.

Az erőteljesebb térszűkülést szenvedő szakaszokon a kőzettömbök E N y—DK-i 
csapásirányú törések mentén váltak el s egymás mellett csúszva vízszintes barázdákat 
hagytak hátra. A legerőteljesebben gyűrt zónákhoz sorolhatjuk a Középhegység területén 
a Kakastaraj és Határárok gyűrt képződményeit.

A helyenként monoklinális dőlésűnek észlelt, pontosabban a Középhegység krato-
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geoszinklinálisának DK-i szárnyát képező, legkevésbé hajlított dolomitrétegek mai — a 
felszínen több km-re elvonszoltnak vélt — elhelyezkedése, szerintünk már a júra időszak
ban hasonló volt. Azokon a területeken, ahol a dolomittömeget sávos elrendeződésben, a 
tömegtől távolodva kis távolságon belül a partközelitől a mélyebb tengeri képződmé
nyekig változó, egy sávon belül azonban azonos fáciesű képződmények övezik, nem fér
het kétség ahhoz, hogy a dolomittömeg az üledékgyűjtő aljzatán kiemelt helyzetű volt. 
A  legszemléletesebb példát erre a Kakastaraj dolomitja nyújtja. Feltétlenül figyelembe 
kell venni azonban azt, hogy a fiatal töréses mozgások eredményeképp éppen a kiemel
tebb helyzetű tömeget körülhatároló mélyreható törések — ezek első nyomainak 
megjelenését a későbbiekben tárgyaljuk majd — újra (már gyorsabb lefolyással) fel- 
felújultak, s így a jura folyamán kiemelt rész, a tömböt övező képződményekhez képest 
később még magasabb helyzetbe került és az akkori kiemelkedést felépítő kőzetek egy 
része lepusztulhatott.

Az említett, vízszintes elmozdulások hatásának tulajdonított térbeli elrendeződést 
más esetekben nagyobb vetők és a későbbi lepusztulás természetes következményei ered
ményezik.

A törve-gyűrt szerkezet végső formáját gyors lefolyású gyűrődéses mozgás hozta 
létre. A mozgási fázis ideje elég pontosan rögzíthető, ni. a középsőkréta apti crinoideás 
mészkő még a törve-gyűrt szerkezeti emelethez csatlakozik. A középsőkréta apti 
márga- és agyagösszlettel indult meg a következő nagy üledékciklus és ez az összlet 
adja a töréses szerkezeti emelet legidősebb képződmény sorát.

A fázis tehát az apti emelet idejére esik és időben az újkimmériai hegységképző 
mozgások fiatal szakaszával párhuzamo sí tható. Ez a kéregmozgás nem hozott 
létre magas hegységeket, csupán — helyenként erőteljesebben, másutt gyengébben — 
véglegesen felgyűrte és — alárendelten — feldarabolta a szerkezeti emeletet felépítő 
képződményeket és a már nagyrészt szárazföldön levő szentgáli területrészt egysé
gesen a tenger szintje fölé emelte, aránylag osztott térszínt létrehozva.

Szelvényszerkesztések és ősföldrajzi megfontolások alapján a kiemeltebb területek 
egykori tengerszint feletti magasságának megközelítő felismeréséig is eljuthatunk majd.

Az előzőkben tárgyalt törve-gyűrt formák létrejötte semmiképpen sem tekint
hető egyetlen, gyors lefolyású hegységképző fázis hatásának, mely a nyugodt tele
pülésű, eredeti helyzetben levő képződményeket egyszeriben felgyűrte és feldarabol
ta. Következtetéseinket részletes terepi megfigyelésekre alapozva csatlakozunk 
azokhoz, akik a gyűrődéses szerkezet alakulását lassú és folyamatos földkéregmozgás 
végső eredményének tekintik, hangsúlyozva a zárófázis nagyobb intenzitását az előző, 
előkészítő kéregmozgásokhoz viszonyítva.

Az említett apti márgasorozat szögdiszkordanciával települ az idősebb képződ
mények helyenként gyűrt, lenyesett felszínére. Területenként erősen változva ez a 
felszín nagyrészt az újkimmériai fázis előtt, a júra végén már megvolt. A júra időszak 
és a neokom képződményein kívül, melyek alapján elsősorban biztonsággal igazol
hatók a terület már a júra végén* szárazföldön levő részei, a középsőkréta márga
sorozat transzgressziós településének jellege is a lenyesett felszín júravégi létezése 
mellett szól.

A júra folyamán fokozatosan feltöltődő kratogeoszinklinális enyhén hajlított 
szárnyainak szárazföldre került térszínéről, mely osztatlan volt, nem várható durva

* Ez ellen szól az a számos helyen megfigyelhető tény, hogy az alsókréta rétegsor (berriázitól hauteri- 
viig, sőt barrémiig) a felsőjurával szoros területi és rétegtani összefüggésben, a szerző által elkülönített törve- 
gyűrt szerkezeti emelet tagjaként lép fel, s az apti agyag- és márgaösszlet e rétegsor kibillentett, lepusz
tított felszínére törmelékes alaprétegekkel transzgredál. Számos nyílttengeri folyamatos rétegsorú terület- 
egység bizonyítja tehát a ciklus egységét, s cáfolja a feltételezett ,,júravégi” térszínalakulást. Bizonyíthatóan 
későbbi a fázis kora és a kiemelkedés ideje. (S z e r k . m e g j .)
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törmelékanyag-szállítás a júra medencébe s annak árkos süllyedékeibe, tehát a. 
hézagos júra rétegsorokban durva törmelékanyagot nem feltétlenül kell találnunk.

Másik oldalról elemezve a gyűrt szerkezetet, amennyiben egyetlen fázis hatásá
nak tekintenénk a kialakult formákat, a nagy vastagságú dolomitban, a dachsteini 
mészkőben, de még a júra mészkőfajtákban sem találnánk meg a gyűrt formáknak 
még a nyomát sem. Szerintünk a feltételezett egyetlen fázis talán-csak a legplasztiku- 
sabb toarci márgát, a dogger agyagközös, márgás mészkövet és a radiolaritot lett 
volna képes meggyűrni. Míg esetünkben a merevebb, nagy vastagságú rétegeket, & 
azok igen enyhén gyűrt formáit is többnyire kisebb-nagyobb törések kísérik. 
A gyűrt formák lassú kialakulását a vastagpados, merevebb rétegekben tehát folya
matos kéregingadozások eredményezhették. E formák enyhén hajlítva már az üle
dékképződés közben kialakultak, s mivel ezek a képződmények az erőteljes záró
fázis során ugyanúgy továbbgyűrődni, mint a plasztikus rétegek, már nem voltak 
képesek, így a létrejött feszültség törésekben oldódott fel. Igen figyelemre méltó az a 
tény is, hogy a zárófázishoz időben közeli képződésű kimmeridgei, titon, neokom és 
apti mészkő kisebb vastagságú rétegeiben tulajdonképpeni gyűrődéses formát már 
nem is észlelünk. Ezek a rétegek a főfázis erőteljes hatására az alattuk fekvő plasz
tikusabb dogger képződmények gyűrt formáit hajlításban követni nem tudták, 
csupán törésekben feloldódva — mintegy „körülölelve” a fekvő hajlításos formáit és 
dőlésben csatlakozva hozzájuk — vettek részt a szerkezetben.

A rétegek fedővel való leterheltsége szerintünk másodrendű szerepet játszott. 
A dogger rétegek éppen plaszticitásuknál fogva gyűrődtek, hiszen az igen kis vastag
ságú maim és neokom rétegek leterhelése nem volt nagy, sőt egyes területrészeken 
a főfázis idejére már lepusztultak a fedőből vagy nem is képződtek. Ezek szerint 
a felszínen megmaradt dogger rétegeket ugyanolyan leterheletlenül érhette az új- 
kimmériai hegységképző mozgás, mint a maim és neokom képződményeket. A mély
ben levő vastagpados alsóliász rétegek pedig, leterheltségüktől szinte függetlenül, 
a gyűrt formák mellett erőteljesen feldarabolódtak. (Éppen ezért feltárásban a 
vastagpados, merevebb törve-gyűrt rétegekben 10—20 m-es szakaszon a hajlításos 
elemeket közvetlenül nem észleljük.)

Az újkimmériai hegységképző fázis alakította ki tehát véglegesen a törve-gyűrt 
szerkezeti emeletet. Ez a szerkezet azonban, még a fiatalabb fázisok hatásától 
eltekintve is, kéregmozgások hatásainak összessége, melyek a szerkezet legidősebb 
képződményének keletkezésétől a legfiatalabbig változó intenzitással és jelleggel 
hatottak.

Részletesebben elemezve a tárgyalt szerkezet felépítését, az üledékgyűjtő tér 
igen szembetűnő tagoltságát tapasztaljuk. Korántsem látjuk azt a képet, hogy a 
triásztól az aptiig a szentgáli területen levő kratogeoszinklinális rész egyenletesen 
süllyedt, s e süllyedést kompenzálták a képződött üledékek. (Amennyiben ui. az 
üledékképződés lépést tart a süllyedéssel, úgy a fáciessávokon belül szembetűnő 
litológiai változást nem tapasztalunk. Ez a szerkezeti elemzés egyik legfontosabb 
és legmegbízhatóbb kiindulópontja.)

Területünkön a nóri fődolomittól kezdődően a szinemuri tűzkő vés mészkősoroza- 
tig, egy-egy emelet határain belül, első megközelítésben, a képződmények térben 
aránylag egyenletes vastagságúak. A vastagság a süllyedés mértékét önmagában 
nem határozza ugyan meg, de a süllyedés térbeli egyenletességére biztos alapokat ad. 
Az említett emeletek idején a szentgáli területen a medencerész aljzata nagy vona
lakban egyenletesnek mondható. További részletes fáciesvizsgálatok szükségesek
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ahhoz, hogy az említett időn belül az aljzat kisebb egyenetlenségeit s az általunk 
feltételezett ÉNy-i irányban mélyülő voltát, valamint az ezeket meghatározó kéreg
ingadozások hatását részletezzük. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy 
Végh S. a Kakastaraj dolomitjához közeli területeken az Északi Alpok raeti dach
steini korallzátonyait övező biogén mészhomokfáciesre feltűnően emlékeztető üledék
kőzettani jelleget ismert fel a dachsteini mészkőben. A N oszky J. által triász—júra 
határként említett oolitos mészkőpad, mely a Kakastaraj közelében mindenütt 
nyomozható, attól távolodva DNy-ra a rétegsorból kimarad. E néhány adat alapján 
a kiemelkedő hátak nyomai már a triász végén sejthetők. A szinemuri—pliensbachi 
hierlatz jellegű brachiopodás mészkővel már biztonsággal rögzíthető a kiemelkedő 
zátonyok, ill. szigetek jelenléte. A szentgáli területen igen élesen kirajzolódik, hogy a 
szinemuri—pliensbachi, főként Brachiopoda faunával jellemzett mészkőfajták maxi
málisan 200 m széles övben nyomozhatok csupán, nem egyenletes lefutású sávokban, 
hanem kiemelkedő, breccsazónával övezett idősebb kőzettömegeket körülölelve. 
Ezeknek a mészköveknek üledékképződési színterét — Geyer G. (1886) elképzelésé
hez csatlakozva — olyan sziklás zátonyzónának tekintjük, ahol egyes tömegek 
szigetszerűen kiemelkedhettek, más szirtek pedig csak megközelítették a tenger 
szintjét. Ilyen kiemelkedett részként mutatkozik többek között a Kakastaraj és a 
Csárdahegy körzete. Ma már nem okozhat nehézséget annak a meglátása, hogy a 
— már a raeti emeletben sejthető, majd egyre jobban kirajzolódó — szirtek és 
szigetek a rajtuk és körülöttük végbemenő üledékképződést igen erőteljesen befolyá
solták.

A dolomit és a hierlatz jellegű mészkő közötti, száz métereket is meghaladó 
rétegsorokat, melyeket az ideális rétegszelvényekből ismerünk, egyáltalán nem 
kell keresnünk e szigetek és zátonyok tetején, hiszen lerakódásukra ezeken a helyeken 
nem is volt lehetőség. A szigetektől távolabbi, tengerrel borított részeken viszont, 
ahol a dachsteini mészkő és a dachsteini típusú mészkő felett a szinemuri tűzkő vés 
mészkősorozatból üledékfolytonossággal fejlődik ki az alsópliensbachi ammoniteszes, 
gumós mészkő, ott ennek partközeli heteropikus fáciesét, a hierlatz jellegű mészkövet 
sehol nem találjuk. A medencealjzat tagolódását, az úgynevezett szigettenger kiala
kulását a kéregingadozások egyik jellemző kísérőjének, a mélyreható töréseknek, 
pontosabban az eltemetett kristályos tömeg törések menti függőleges irányban 
mozgó blokkjainak felszíni megnyilvánulása eredményezte.

B e l o t j s z o v  (1962. pp. 324—335) szerint: ,,A mélyreható törések alatt olyan 
tektonikai síkokat értünk, melyek térben hosszan követhetők, áttörve a szilárd 
földkérget, részben behatolnak a plasztikus kéregalatti részbe is és minden esetben 
hosszú életűek. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy a mélyreható törések mentén történő 
elmozdulások hosszú geológiai idők folyamán mentek végbe. Ezek a törések feltehe
tőleg függőlegesek, ismétlődők, újra és újra éledők, s az ezek mentén történő függő
leges elmozdulások előjele változhat.”  „A  mélységi töréseket a morfológiában mint 
hatalmas függőleges, tektonikus breccsával kísért zónákat észleljük.”

Területünkön ebbe a típusba sorolható mélyreható töréseknek nemcsak a hatását, 
de a felszínen nyomozható iskolapéldáját is megtaláljuk.* A Kakastaraj dolomit- 
tömbjét DNy-ról, ÉNy-ról és ÉK-ről 50—100 m széles dörzsbreccsa-zóna övezi (amit

* Belouszov megfogalmazásának ilyen kicsiny törésvonalakra való alkalmazása félreértésen alapulhat. 
Az átlagosan 20— 24 km vastagságú szilárd kérget áttörő tektonikai sík horizontális kiterjedése arányos annak 
vertikális méretével. A szerző által észlelt, felszínen kb. 0,5— 1 km csapáshosszban nyomozható, s egy tömböt 
három oldalról határoló törésvonalak mélyreható (több tízezer m-ig lehatoló) voltát sem a földtani sem a geo
fizikai vizsgálatok nem igazolják. ( S z e r k . m e g } .)
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N o s z k y  J . is említ). DK-i oldalról a dolomittömböt ilyen töréssel lehatárolni nem 
tudjuk s sem a rétegsorban, sem a szerkezetben a nyomát sem találjuk. Miután a felső- 
pliensbachi alemeletben rögzíteni lehet, hogy az osztott lefutású töréses zónától DK-re 
eső terület a tenger szintje felett volt, a tárgyalt zónával nem szigetsort határolunk 
el, hanem a zóna mentén futó partvonalat.

A kösszeni törmelékes és töredezett kagylóhéjakat tartalmazó rétegek és a se
kélyvízi oolitos dachsteini mészkőpadok megjelenése alapján a tengerpartnak terü
letünkhöz való — ÉNy-i irányú — fokozatos közeledését sejtjük. A DK-re fekvő 
kristályos alaphegység, mint kratogeoantiklinális csatlakozott a Középhegység krato- 
geoszinklinálisához s a hettangi—szinemuri emeletekben már a szárazföldön volt.

A júra kőzeteinek vasas színeződése, az első tűzkőbetelepülések megjelenése, majd 
állandósulása, a mangántartalom fokozatos feldúsulása, első nyomai az elhalt élőlények 
vázain, majd meghatározott fizikai —kémiai, esetleg biogén hatásokra történő teljes ki
csapódása a toarci emeletben a gránittömegek felszíni helyzetéről tanúskodik, melyek 
kémiai mállásából származó s az ENy-ra levő medencébe történő szállítása révén került 
a Si, Al, Fe és Mn az üledékgyűjtőbe. (Példaként kiragadva a mangánt, számos kémiai 
elemzés adatai alapján láthatjuk, hogy az alaphegység gránitfajtái 0,04 — 0,08%-ban 
tartalmazzák ezt a fémet. Ha a mangántartalmat átlagosan csak 0,04%-osnak vesszük, 
csupán egy 40x40  km-es területről, ahol a gránit a felszínen van, kémiai bomlás után, 
csak 20 m mélységig számítva a lepusztulást, több mint 30 000 000 tonna fémmangán 
szabadul fel.)*

A Középhegység kratogeoszinklinálisa az Alpok geoszinklinálisával mindvégig szoros 
kapcsolatban maradva egészen keskeny, mély árkos besüllyedést hozott létre, melynek 
pontosabb lefutása a szentgáli kis területen természetesen nem rögzíthető, az árok DK-i, 
törés mentén kiemelt peremét a tárgyalt breccsazónával azonban meghúzhatjuk. Egyelőre 
még csak sejteni tudjuk s a jövő kutatásaitól remélünk bizonyítást arra a feltételezésre, 
hogy a több száz méter mélységet is meghaladható árok egyik E K  — DNy-i irányú nyúl
ványa a szentgáli területen húzódott s szélessége egyes helyeken nem haladta meg az 
1000 m-t.** Az üledékképződés jellegét — a felsőliásztól kezdődően, a bath —kallovi radio- 
larit lerakódásáig — az árok üledékgyűjtője szabta meg. A szentgáli területen a júra üledék- 
gyűjtő árok jellegét alapjaiban tisztázottnak tekintjük. A júraképződmények részletes 
faciológiai vizsgálata után a részletesebb szerkezeti elemzés is megoldható lesz. A keskeny, 
de jól szellőzött és hirtelen mélyülő tengeri üledékgyűjtő árokban a legkisebb kéreginga
dozás következtében is a partokhoz közeli részeken üledékhézagos rétegsorok keletkez
hettek s a már oszcillációnak is nevezhető mozgások folyamán a kiemelt, partokhoz közeli 
sávok területe időnként a tenger szintje fölé is került. Kétségtelen azonban, hogy a part
közeli rétegsorok kis vastagsága nagyrészt üledékképződési gátlások és elmosások követ
kezménye is lehet.

A Kakastarajtól ÉNy-ra levő határárki területen, a törési zónától 200 m-re, az 
üledékgyűjtő süllyedők felé eső részén a felsőpliensbachi alemelet ércfekü crinoideás 
mészköve éles határral települ az alsópliensbachi alemelet ammoniteszes, gumós 
mészkövére. Az ammoniteszes gumós mészkő az árokrész mintegy 50—100 m mély
ségű pásztájában keletkezhetett, az erre települő mangánércfekü crinoideás mészkő 
pedig, mely tömegesen tartalmaz Brachiopodákat, Crinoideákat, néhol koraHokat és

* A ju rá b a n  felszínen levő alaphegység összetételére Szerzőnek bizonyítéka nincs (gránitos éppúgy le
hetett mint bázisos vagy metamorf). Emellett a mangán koncentrálódásának és újrakiválásának a lepusz
tulási terület megfelelő összetételén túl egyéb feltételei is vannak. Mi biztosította pl., hogy a 40X 40 km-es 
területről egyetlen — aránylag kicsiny —  helyre összpontosuljon az oldott anyagok beszállítása és maradék 
nélkül ott ki is váljon? ( S z e r k . m e g j .)

** Hogy júra üledékgyűjtő volt a szentgáli területen azt nemcsak sejtjük, de határozottan tudjuk is —- 
a júra kőzetek jelenlétéből. Erre tehát kár kutatást pazarolni. Megfontolandó az is, hogy 1 km-es szélességű, 
többszáz méteres mélységű tengeri üledékgyűjtő Földünkön ma sehol nem található, vagyis kialakulása rend
kívüli körülményeket igényelhet. Szigettenger a szárazulati párkányon alakul ki, 20— 50, maximálisan 200 
m-es tengermélységekkel —  kivéve az óceáni vulkáni szigeteket, melyekhez hasonlók azonban a bakonyi 
júrában nem voltak —  a földtani bizonyítékok szerint. (S z e r k . m e g j .)
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apró, összemosott, vékony héjú kagylók töredékeit, alig néhány méterrel a tenger 
szintje alatti aljzaton képződhetett.

A crinoideás mészkő — melyben megjelennek az első mangános kiválások — a 
fekvő ammoniteszes mészkő asztal nagyságú tömbjeit és kisebb darabkáit cementálja 
össze. A crinoideás mészkő jellegzetesen antigén breccsás, a medence belseje felé 
50—100 m-rel tűzkőbetelepüléses, majd még tovább tömött szövetű, mangángumós 
mészkőbe megy át. A határárki feltárások egyikében észlelhető, hogy a partközeli 
mészkő két esetben a szárazföldre került. A tömött mészkőpadot szárazföldi agyag* 
váltja fel, melyben a mészkő kissé koptatott darabjai találhatók. Az ércfekíi crinoi
deás mészkövet a szelvényben felfelé oxidos mangánérc váltja fel, mely ugyancsak a 
partközeli részen keletkezett s több helyen az alsópliensbachi ammoniteszes mészkő 
törmelékét cementáló formában, illetve breccsaként jelentkezik. A tárgyalt szelvény
ben a partvonalat jelző 200 m-es sáv területe tehát többször a szárazra került.

A szentgáli térképlapon levő úrkúti Csárdahegy területének szárazföldre kerülése ma 
még egyértelműen nem igazolható. Az ott észlelhető nagy mélységű töbrök kialakulása 
nem tekinthető csupán szárazföldi karsztosodásnak. Ennek a kérdésnek a megoldását a 
hierlatz jellegű mészkő üledékföldtani viszonyainak részletes megismerése adhatja majd 
meg. Véleményünk szerint a felsőpliensbachi alemelet idején ezen a területen is parközeli 
sáv húzódott s a partvonalat itt a Csárdahegy kiemelt dachsteini típusú mészköve alkotta. 
A csárdahegyi területrész — határárki analógiára — a felsőpliensbachi alemelet végén 
válhatott a partközeli mangánoxidos üledékképződés színterévé.

A partmenti oxidos ércképződéssel egyidejűleg a süllyedek mélyebb részein gyors 
fáciesváltásokkal jellemzett folyamatos üledékképződés folyt, lényegesen nagyobb vas
tagságú üledéksort hozva létre. Az oszcillációs mozgások nyomait a mély árok belső 
területein alig észleljük. A  mangánérc kiválását — miután az anyagszállítást JJK-ről 
sejtjük — az árkos sültyedék ENy-i partszegélyi sávjában az eddigi elképzelések alapján 
nem várjuk. Akkor, amikor a határárki területen a fent leírt gyors fácieszóna-változásokat 
tapasztaljuk a medence (árok) belseje felé, szemléletes képet kapunk az árkos süllyedék 
hirtelen mélyülő voltáról. Egy több száz méter mélyen a tenger szintje alatt levő aljza
ton, bármennyire is osztott legyen az, térben semminemű litofáciesváltozást nem észlel
nénk. Ilyen esetekben feltehetően a leülepedő képződmények vastagságai változnának az 
aljzat egyenetlenségétől függően. Nem tartjuk valószínűnek azt sem, hogy egy igen mély, 
sötét aljzaton gazdag élőlény társaság tanyázna éppen a kiemeltebb helyzetű tömegek 
körül s ettől néhány 100 m-re, ahol az élettér ugyanaz, ezek alig mutatkoznának.

Ugyancsak a partvonal sávjában a bajóci emeletbeli skirroceraszos mészkő 
települési helyzete alapján rögzíthető partközeli üledékhézag. A mély árokrészen 
ezzel egyidőben még erőteljesebb süllyedés és folyamatos üledékképződés folyt. A 
bajóci skirroceraszos, paleotrixes, pseudoglobigerinás mészkő feltűnő üledékhézaggal 
települ a Tűzköveshegy területén hol a toarci márgás, ammoniteszes mészkőre, hol a 
felsőpliensbachi alemelet ausseiteszes mészkövére. A szentgáli SzM-1. jelű fúrás 
98,70—118,40 m-ig közel 20 m-es szakaszon breccsát harántolt, melynek jellegzetes 
bajóci kötőanyagában a középső- és felsőliász mészkőfajták feldolgozott törmelékét, 
kisebb-nagyobb szegletes darabjait találjuk. A Tűzköveshegyen (a volt „Schell” - 
féle kőfejtőben) a pseudoglobigerinás, paleotrixes bajóci mészkő — feltárásban jól 
észlelhetően — repedéskitöltésként a felsőpliensbachi alemelet gumós mészkövének 
alsó határáig befolyt. Ezt a jelenséget és az üledékhézagot is a partvonal sávjához 
köthetjük. A szentgáli Somhegy és Tűzköveshegy között húzódó Savóvölgyben 
szálban álló feltárásban, a Posidonia álpina tartalmú bajóci mészkőben, feldolgozott 
középsőliász anyagú tömböket találunk. Az üledékhézag sávjában a bajóci képződ-

Az agyag szárazföldi eredetének feltevése még bizonyításra vár. (S z e r k . m e g j .)
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menyek szembetűnően mészkővel indulnak, nagy alakú gazdag Ammonites társaságot 
tartalmaznak és sok Pseudoglobigerinát. A kratogeoszinklinális árkos süllyedékének 
mélysége a dogger végén érte el a maximumát. A maimig az árok feltöltődött. A 
maim mészkőfajtáit mindenütt egy veretű fáciesben találjuk, amivel az aljzat osztat
lansága igazolható.* A kimmeridgei aspidoceraszos mészkő jóval túlterjed az előző 
üledékek határain. Figyelemre méltó, hogy feltárásainkban a kimmeridgei mészkő 
mindenütt a radiolarit elmállott, elagyagosodott felszínére települ. A radiolarit vas
tagsága pedig erősen változó.

Az üledékciklus végéig az állandóan ható kéregingadozás továbbra is oszcilláci
ókban nyilvánult meg, melyek a maim és neokom képződmények településéből 
rögzíthetők. A neokomban és az apti emeletben végbemenő oszcillációs mozgások 
jellegeit Fülöp J. (1964. p. 71) grafikonosan is ábrázolta s területünkön a feltárt 
képződmények alapján a mozgások ebbe a grafikonba beilleszthetők.

Az eddigiekből kitűnik, hogy a törve-gyűrt szerkezeti emeletet felépítő képződ
mények keletkezése idején a földkéregmozgások kéregingadozásban és oszcillációk
ban nyilvánultak meg, melyek a mélybesüllyedt blokkok változó mozgásának felszíni 
kifejezőjeként kiemelt hátakat és süllyedékeket hoztak létre. Ezek az árkos süllyedé- 
kek az üledékképződés folyamán hol erőteljesebben, hol gyengébben változtatták 
mélységüket. A siillyedék és a partvonal határán a mozgás üledékhézagokat, breccsa- 
zónákat és hajlításos formákat hozott létre. Az újkimmériai hegységképző fázis idején 
a gyűrődéses mozgások területünkön is aránylag erőteljesen hatottak és kialakították 
a kiemelt, felgyűrt és feldarabolt térszínt.

Töréses szerkezeti emelet

A töréses szerkezeti emelet, melybe csak a töréses formákkal jellemzett középső- 
krétát és a fiatalabb képződményeket soroljuk, az aptitól napjainkig végbement 
kéregmozgások összes bélyegét magán viseli. A pliocén kor végi rhodáni hegység
képző fázissal tekintjük befejezettnek az általunk törésesnek nevezett szerkezeti 
emelet kialakulását.

Az ennél fiatalabb kéregmozgások tanulmányozása területünkön nem oldható meg, 
a tanulmányozásra alkalmas képződmények hiánya miatt. Szerkezetelemzési szempontból 
ez a hiány azt jelenti, hogy a rhodáni fázissal kimutatott szerkezeti elemekben olyan 
későbbi mozgások nyomai is benne foglaltatnak, melyeket elkülöníteni a területen nem 
tudunk.

A szerkezetelemzést a fiatalabb mozgásoktól az idősebb mozgások felé haladó sor
rendben végeztük. Mindaddig, míg egy-egy fiatal mozgási fázis nyomait nem távo
lít juk el a szerkezetből, a soron következő idősebb szerkezeti emeletek sajátságait 
tanulmányozni nem áll módunkban. A töréses szerkezeti emeleten belül megfigyelt 
üledékciklusok alapján alemeletek elválasztására nyílik mód. A képződmények térbeli 
elhelyezkedése, az előző ciklus üledékeire való településük a kéregmozgások minden 
mozzanatát rögzíti. A rhodáni fázis töréses elemeinek „eltávolítása” után a képződ
ményeket eredeti helyzetükbe visszaállítva, az előző üledékciklusok képződményei

* Előzőkben Szerző éppen azt bizonyította, hogy egy nagyobb mélységű aljzaton: bármennyire is 
osztott legyen az, térben semminemű litofáciesváltozást nem észlelnénk” . Itt az ellenkezőjét állítja. (S z e r k .  
m e g j .)
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általában nyugodt települést mutatnak. Ez híven tükrözi a terület tektonikai passzi
vitását az alpi hegységképző fázisokra eső időkön belül.

A szentgáli terület egészében szárazfölddé vált az újkimmériai gyűrődéses moz
gások után. A középsőkréta apti emeletének végén a terület egységesen süllyedésnek 
indult. Az apti végén a területre DNy-ról transzgredáló tenger üledékei rögzítik ezt. 
(A felsőapti márgaösszletet a térképlap területének DNy-i sarkán találjuk ma meg.) 
Az albai tenger területünkön az aptinál nagyobb tért hódított, mivel az albai requie- 
niás mészkő a fekvő márgák határain túlterjed. Az apti maximális tengerelöntés 
határvonala egyértelműen meghúzható; az e parttól ÉK-re eső terület osztott tér- 
színű szárazföld volt. Az egyenletes süllyedéshez kapcsolódó fokozatos albai tenger
elöntés a DNy-i területrészen nagy vastagságú, míg az északkeletibb területeken 
kisebb vastagságú requieniás mészkőösszlet lerakódását eredményezte. A szubhercini 
hegységképző fázissal párhuzamosítható időben, a középsőkréta és felsőkréta között 
gyenge töréses mozgás nyomait találjuk az apti—albai képződményekben. E vetők 
a terület DNy-i részén általában ÉNy—DK-i lefutásúak, 30—40 m-es vetőmagas
ságokkal. Ezt az antitetikus vetőrendszert 10—30 m-es (közel ÉK—DNy-i csapású) 
vetősorozat kíséri. Az említett vetők többsége a fiatal mozgások során felújult.

A középsőkréta után a terület újra egységesen a szárazföldre került s a még 
osztott térszínről nagy mennyiségű anyag pusztult le. A szubhercini és rhodáni 
fázisok közötti időben területünkön hegységképződés hatása nem igazolható. Tek
tonikaiig nyugodt a terület. Szerkezetelemzésünk alapján csak kéregingadozások, 
oszcillációk rögzíthetők, az alpi hegységképző fázisokkal egybeesőén.

A kiemelt helyzetű szentgáli terület felsőkrétában végbemenő süllyedését csak 
a Ny-ra eső területek ismerete alapján elemezhetjük. A felsőkréta transzgresszió, 
mely a szenon kőszénteleppel indult, a szentgáli területrész K-i szélét érte csak el, 
így az ÉK—DNy-i lefutású partvonalnak rövid kis szakasza rögzíthető csupán. 
Területünk zöme mindvégig a teugerszint felett, kiemelt helyzetben maradt, egyre 
laposodó térszínnel. A felsőkréta üledékciklus és az eocén ciklus közé eső mozgási 
szakasz kéregingadozás jellegű. Területünkön részletesebben elemezni — miután a 
felsőkréta képződményeket itt alig találjuk meg — nem áll módunkban.

Az eocén üledékciklussal rögzíthető a terület újabb, erőteljes süllyedése. A tenger 
ÉNy-i irányból transzgredált. A rétegek vastagságát, fáciesjellegét az osztott térszín 
határozta meg. Az eocénen belüli oszcillációs mozgások részleteinek megismerése* 
csak korszerű anyagfeldolgozástól várható. Az eocén tenger transzgresszió ja jellegei
ben a felsőkréta transzgresszióhoz hasonlítható. Az egyre nagyobb területekre való 
kiterjedés a Középhegység e részének további fokozatos süllyedéséről tanúskodik. Az 
egységes süllyedés, mely feltehetően oszcillációs jellegű, a felsőeocénig észlelhető.

A terület ekkor, a kéregingadozások hatására — pozitív mozgás során — újra 
a szárazra került. A szerkezetalakulásban lényeges változás nem történt. A különböző 
vastagságú eocén rétegek, melyeket az eocén előtti térszín határozott meg, szerkezeti 
változásoktól majdnem teljességgel mentesen kerültek szárazra. A szentgáli terület 
kiemelt részei (a DK-i részek) sem a középső-, sem a felsőkréta folyamán, de még az 
eocénen belül sem váltak a tengeri üledékképződés színterévé. A középhegységi 
köztes masszívumot körülvevő területeken az eocén végén, az oligocénben és a miocén 
elején hatalmas hegyláncok alakultak ki, melyek kiemelkedését a középhegységi 
terület annyiban követte, hogy szárazulattá és a körülvevő hegyláncokhoz képest

* Az e téren elért jelentős eredmények ( K o p e k  G .  1 9 6 2 ,  1 9 6 4 ,  1 9 6 6 ;  K o p e k  G . — K e c s k e m é t i  T. 1 9 6 4 .  
1 9 6 5 ,  3 9 6 6 ;  K o p e k  G .  — K e c s k e m é t i  T. —D e d i c h  E .  1 9 6 6 )  bizonyára elkerülték Szerző figyelmét. (S z e r k . m e g j .)

5 Évi Jelentés 1966-ról
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süllyedőkké vált. Ennek a süllyedőknek egyik lapos tőrszínű részlete volt a szentgáli 
terület, melyen több száz méter kavicsos, konglomerátumos, homokos szárazföldi, 
folyóvízi összlet képződött.

A kéregingadozás jellegű süllyedéssel a szárazföldi üledékképződés csak a középső- 
miocénig tudott lépést tartani. A törtön emeletben a területet lassan újra elborítja 
a tenger. A tengeri ciklust a törtön barnakőszén-összlet vezeti be, melyet tengeri 
molluszkás rétegek fednek. A törtön molluszkás rétegekre enyhe szögdiszkordanciá- 
val települő kavicsos szarmata összlet a szávai hegységképző fázis idején ezen a 
területen erőtlen kéregmozgást igazol.

A miocén után a terület intenzív emelkedésnek indult. Egy új, igen erőteljes 
tektonikai folyamat elindítója ez az emelkedés, mely az újkimmériai hegység képző 
fázis után az első aktív tektonikai megújulás bevezetője. Területünkön hegység
képző fázisokról az említett időn belül nem beszélhetünk, mert hegység sem a felső- 
kréta, sem az eocén, sem a törtön után nem képződött. Az eocén rétegei majdnem 
ugyanolyan dőlésűek, mint a felsőoligocén—középsőmiocén rétegek.

A herendi barnakőszénterületen a törtön összlet 10—15°-kal DK-re dől. Ettől Ny-ra 
a felsőoligocén —középsőmiocén konglomerátumos sorozat, melyet az eocén fedőjében 
észlelünk, 15 —20°-kal DK-re dől. A fekvőben levő középsőeocén mészkő 20°-kal DK-re 
dől. Azokon a területrészeken, ahol az eocén fedőjében jól rétegzett felsőoligocén —középső
miocén konglomerátumot észleltünk, a rétegek clőlésértékei közel azonosnak mutatkoz
tak. Lényeges szögdiszkordancia még az albai requieniás mészkő és az eocén között sem 
mutatkozik, ami a szubhercini fázissal párhuzamosítható mozgások előzőekben említett 
erőtlenségét igazolja.

A fiatal, intenzív kiemelkedés a felszínhez közeli rétegekben erős, igen nagy
arányú hajlítást eredményezett, melynek következtében tértágulás jött létre. Ez 
törésekben oldódott fel, tulajdonképpen az idősebb törések felújulásaként, mely 
törések mentén a legjobban kiemelt tömbök ékszerűen visszazuhanva árkos süllye- 
dékeket hoztak létre. A kidomborodás peremén a Balaton-felvidék bazaltjainak kitö
rése törvényszerűen kísérte ezt a gyors folyamatú töréses, hegységképző mozgást. 
„A bazaltkitörések az anteklizisek peremeire jellemzők, melyek kiemelkedésük fo
lyamán erőteljesen feldarabolódnak” (Belouszov, 1962. p. 357).

N agy G. (1967) alapos megfigyelések és megfontolások után a Dunántúli 
Középhegység röghegységeinek keletkezését az attikai és rhodáni hegységképződés 
idejére teszi, s nem lokálisan, de a mecseki területrészt is szemlélve jut erre a követ
keztetésre. Véleményéhez csatlakozva, a szentgáli terület legerőteljesebb fiatal töréses 
szerkezetét a felsőpliocénben, a rhodáni hegységképző fázis idején itt megnyilvánuló 
kéregmozgással létrejöttnek tekintjük.

A létrejött vetőrendszerek lefutását keletkezésük mechanizmusa meghatározza. 
Ezek a vetők csak első megközelítésben sorolhatók az ÉK—DNy-i és ENy—DK-i 
rendszerbe. Az általunk észlelt legnagyobb elvetési magasság 700 m. A Fokhagyma- 
tetőn észlelt nóri fődolomitra diszkordánsan települő középsőeocén rétegek alja 
4-400 m-re a tenger szintje felett van, míg Városlődön a V-15. sz. bauxitkutató 
perspektivikus fúrás —117 m-rel a tenger szintje alatti helyzetben találta. Miután a 
rétegek 15—20°-os dőlésűek, az elvetési magasság közel 700 m-es. Ezt a legnagyobb 
méresű, hatalmas ívű, átlagosan ÉK—DNy-i csapású, 50—60°-kal dőlő vetősíkot a 
Kakastaraj rögéig mintegy hattagú, közel párhuzamosan lefutó, erősen ívelt, 40—150 
m-es elvetési magasságú csatlakozó vetőrendszer kíséri. Ezt a képet a V-15. sz. 
fúrástól a Kakastarajig szerkesztett szelvény tükrözi (2. ábra). Világosan látszik a
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párhuzamos, antitetikus vetőrendszer egysége. Figyelemre méltó a mélyreható töré
sek egyenletes megoszlása és a függőlegesből kimozdított helyzetük a felszínhez 
közeli szakaszon. A nóri fődolomit ma észlelt rátolódása a triász dachsteini mészkőre 
az orogenezis előtt mint függőleges törés szerepelt.

Feltűnő az eocén rétegek egyenletesnek mondható vastagsága is a fedővel borított 
részeken. Abban az esetben, ha területünkön az eocén kor után hegyek képződését téte
leznénk fel, vagyis osztott domborzatú szárazföldet, úgy a magaslatokról az eocén rétegei 
lepusztultak volna. A  felsőoligocén —középsőmiocén fedő alatt azonban az eocén rétegek 
vastagsága közel azonos. Vékonyabb eocén üledékeket csak azokon a területeken talá
lunk, ahol az eocén előtti térszín által meghatározottan eleve kisebb vastagságú rétegek 
képződtek. A  szárazföldi kavicstakaró már az egyenletes, eocén utáni térszínt borította el 
s túlterjed az eocénen. E konglomerátumos sorozatban a középsőeocén mélyebb szint
jeinek kavicsait nem találjuk meg.

A  felsorolt tények mind amellett szólnak, hogy a kavicstakaró, a behordó folyó 
hatásától függően, közel egyenletes felszínre rakódott le.

A rhodáni hegységképző fázistól napjainkig a terület történetében a legnagyobb 
méretű lepusztítást szenvedte el. Az ez után következő fiatal mozgások hatásait a 
rhodáni szerkezettől elválasztani nem tudjuk.

* * *

Ö s s z e g e z v e  az elmondottakat, a szentgáli térképlap területén a kéregmoz
gásokat a következőkben foglaljuk össze:

I. A törve-gyúrt szerkezeti emeleten belül
1. K é r e g i n g a d o z á s o k

a) raeti korszak: az üledékgyűjtő osztottságának első nyomai
b) hettangi—szinemuri korszakok: az osztott aljzat egyre erőteljesebb megnyil

vánulása, szirtek, zátonyok kialakulása
c) pliensbachi korszaktól a kallóvi korszakig: a kratogeoszinklinális szűk, árkos 

süllyedékének kialakulása
A kéregingadozás eredményeként a peremi részeken üledékhézagok adódnak:

— az alsópliensbachi — felsőpliensbachi között
— a bajóci korszak elején.

d) kimmeridgei korszaktól apti korszakig: oszcillációs jellegű fenékingadozások
2. G y ű r ő d é s e s  k é r e g m o z g á s

a) apti korszak közepén (újkimmériai fázis)

II . A töréses szerkezeti emeleten belül

1. K é r e g i n g a d o z á s o k
a)  apti — albai korszakok: süllyedés
b) felsőkréta kor: süllyedés
c )  felsőkréta — eocén között: területenkénti emelkedés
d) eocén kor: süllyedés (oszcillációs jelleggel)
e) eocén—oligocén között: emelkedés
f )  felsőoligocén—alsótortonig: süllyedés
g) törtön—szarmata között: emelkedés
h) szarmata—pliocén: süllyedés

2. T ö r é s e s  m o z g á s o k
a) középső- és felsőkréta között (szubhercini fázis)
b) pliocén kor végén (rhodáni fázis)
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A szentgáli térképlap területén folytatott földtani felvételező munka során az 
úrkúti mangánércbánya, a Kislőd öreghegyi bauxitterület és a herendi barnakőszén
terület fúrási rétegsorainak részletes elemzése és számos morfológiai megfigyelés 
alapján a domborzat és a fiatal töréses szerkezet szoros kapcsolatát sikerült kimu
tatni. Vetőrendszereinek túlnyomó része a rhodáni fázis hatására alakult ki s a fiatal 
elmozdulások egyben az erózió irányait is meghatározták.

Rögzíteni lehet, hogy a terület olyan részein, ahol a felszínhez közel tömör 
mészkő- és dolomitrétegeket találunk, a legkisebb töréses szerkezet is kifejezést nyer 
a morfológiában. A völgyek nagy többségükben tektonikusak.

A térképen ábrázolható törések alapján a következő törvényszerűség mutat
kozik :

A közel ÉNy—DK-i csapású vetők nagy ívben lefutva a kiemelés centrumától 
függően DK-en vagy ÉNy-on találkoznak s a törési síkok metszik egymást. Egy-egy 
kiemelt, majd lezuhant tömb felszíni kifejezőjeként felszakadt törések a peremeken 
a legnagyobb méretűek. A peremi íves vetőkkel párhuzamosan, az ívvel közrezárt 
tömb központja felé másodrendű, kisebb vetők futnak, melyek a nagy ívnek meg
felelően egy pontban találkoznak. A valósághoz hű földtani térkép szerkesztéséhez, 
melyen a legfiatalabb törésekkel elhatárolható tömbök geometrikus ábrázolására 
törekszünk, ennek a törvényszerűségnek helyes alkalmazása segítséget nyújthat.

Tömör kőzetekből felépített térszín esetében vető jelölése a térképen, ha a mor
fológia nem engedi meg, tévedésekhez vezet. Két egymástól, akár 500 m-re észlelt 
ugyanazon nagyságrendű vetődés sem köthető össze egyenes vonallal, ha a morfo
lógia nem támasztja alá.

Törvényszerűen adódik, hogy az íves lefutású vetők találkozási pontjaiban forrás 
bukkan a felszínre. A területen levő források nagy többsége vető mentén észlelhető. 
Az ívek lefutásának ábrázolása, természetesen, elsősorban a különböző idejű képződ
mények térbeni elrendeződésével és a morfológia együttes értékelésével oldható meg. 
Azok a földtani térképek, melyeken a ma térben észlelhető kőzettömbök elhelyez
kedését geometriailag helyesen ábrázoljuk, a geológia további fejlődésével, ponto
sabb rétegtani szintezésekkel csak bővítésre, kiegészítésre, de nem újraszerkesztésre 
szorulnak majd. Ha a földkéreg mozgásait nem együttesen, időben és térben, a terü
let legidősebb képződményétől a legfiatalabbakig szemléljük, hanem figyelmünk 
egy-egy emeletre vagy akár rendszerre korlátozódik, nemcsak a kéregmozgások 
értelmezésénél juthatunk téves álláspontra, de könnyen ütközhetünk csupán réteg
tani alapon megoldhatatlan problémába. Támogatnunk kell azt az álláspontot, hogy 
a térképet szerkesztő geológus a szerkesztéshez minden esetben a saját megfigyeléseit 
és a terepen történt észleléseit használja fel. Véleményünk szerint a térkép szerkesz
tése munkánk legfelelősségteljesebb záró szakasza. Az erre fordított energia minden 
esetben felül kell hogy múlja az egyéb földtani feldolgozásra fordított munkát.
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RECHERCHE GÉOLOGIQUE DE LA RÉGION DE 
VÁROSLŐD-H EREN D-SZEN TGÁL-Ű RKŰ T

par

J. M észáros

Dans la partié de Szentgál de la montagne Bakony, au cours des levés géolo- 
giques au 25 000e nous avons analyse les phases importantes du développement 
structure 1 et les formes de structure qui s’en dérivent.

L ’étage structurel pile et fracture, compose des formations s’étendant du Haupt
dolomit norique jusqu’aux calcaires a Crinoides de FAptien, peut étre attribué ä la 
phase jeune des mouvements néocimmériens de Fétage aptien considéré comme le 
résultat cumulatif des mouvements ayant eu lieu au cours de la sédimentation. Au 
cours de la sédimentation, les mouvements d’un caractere d’oscillation, suivis par 
des mouvements d’écorce renouvelés le long des fractures profondes et donnant 
naissance ä des depressions et elevations, étaient les facteurs primordiaux pour le 
développement du bas-fond du bassin. Sur la base des series jurassiques — 
incompletes au bord du bassin et continues a l’intérieur — on peut attribuer 
chaque phase de mouvements verticaux d’cscillation ä un étage structurel défini.

La formation de Fétage structurel plié et fracturé s’est terminé par des mouve-
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ments plicatifs ä l’Aptien. Ces deformations tectoniques ont produit des synclinaux 
et anticlinaux de directions axiales NE-SO auxquels des failles de la mérne direction 
sont associées. Les secteurs d’un plissement plus intense se sont detaches de ceux 
d’un bombement moins intense dans des fractures produisant des déplacements 
d’une direction NO-SE. Les couches plus plastiques de l’étage structurel montrent 
une structure plus finement arquée, celles des rocbes plus rigides un plissement plus 
grossier.

L ’étage structurel fracture comprend la serie des marnes ä Munieria du Crétacé 
moyen (Aptien) et les formations post-albiennes. Nous pouvons considérer cet étage 
structurel comme le résultat cumulatif des deformations trés intenses le la phase 
rhodanienne qui ont produit des fractures d’une part et de tous les mouvements tec
toniques ayant eu lieu de l’Aptien jusqu’au Pliocene de Г autre.

Parmi les formations du cycle de sedimentation du Crétacé moyen (Apto-Albien) 
la phase subhercynienne a produit des structures faillées de dimension réduite a 
l’époque entre le Crétacé moyen et le Crétacé supérieur. Dans la période entre les 
phases subhercynienne et rhodanienne on peut remarquer des mouvements se tradui- 
sant par des oscillations d’écorce déterminant les caractéres faciaux des dépots et 
leur disposition régionale, sans avoir une influence essentielle sur la structure.

La phase rhodanienne trés intense a produit des systémes de faille antitéthiques 
en échelon et des fosses. Dans la région de Szentgál le plus grand rejet de faille ob- 
servé était 700 m. Les grandes failles d’une allure arquée sont accompagnées de 
systémes de faille d’un rejet de faille de 40 á 150 m. Les déformations tectoniques de 
la région en question se caractérisent par des dislocations verticales des blocs de la 
masse paléozoique taillés en piéces par les fractures profondes, l ’amplitude des dis
locations étant variable.

L ’intensité des mouvements, leur cours rapide ou lent, leur homogénéité ou 
variété dans l’espace ont déterminé la topographie de la région, son caractére plié 
ou fracturé. La liaison étroite entre la jeune structure et la morphologie a pu étre 
démontrée dans toutes les parties de la région.




