
H a a s  J á n o s

A Sümegtől К -re húzódó hegyvonulaton nagy területen a felszínen is tanulmányozható a Ba
konyban általánosan elterjedt oligocén—alsó-miocén képződmény — a Csatkai Kavics Formáció. 
A sümegi kifejlődési terület különlegessége és genetikai értéke az, hogy a formáció ismert elterjedési 
területén belül itt találhatók a legnagyobb méretű kavicsok, illetve görgetegek.

O l i g o c é n  — a l s ó - m i o c é n

Megismerés történet

A korábbi irodalomban kevés adat található a Csatkai Kavics Formációba sorolt képződmények 
Sümeg környéki kifejlődéséről.

A  tágabb környezetet is tekintve, először Böckh J. (1878) D-i Bakonyról szóló munkája tárgyalta 
részletesebben ezt a képződményt, amit „conglomérât és kavics” megjelöléssel a „fiatalabb medi
terrán” emeletbe sorolt. Ezen gyűjtőnév alatt azonban különböző, nemcsak oligocén—alsó-miocén, 
hanem középső- és felső-miocén, sőt pannóniai kavicsfeltárásokat is összevont.

Id . L óczy L. (1913) a Balaton-monográfiában a tengerszint feletti magassági helyzet alapján 
próbálta szintekre tagolni a Bakony „mediterrán" kavics képződményeit. Négy szintet különített el. 
A három alsó kavicsszint tengerparti kifejlődését faunával igazolta. A „Nagybakony fennsíkján és 
a Városlőd-Ajka körül elterjedő és 400 m fölé érő nagy kavicstakarók” rétegtani besorolását nyílt 
problémaként említi, az összegezésnél azonban megállapítja : „a bakonyi kavicskonglomerátot. . .  
szárazföldi alakulásnak tekintem . .. nagyobb tömegben, vagy egészében már a sarmatiai rétegekhez 
tartozik” . Ehhez a legfelső helyzetű szárazföldi fácieshez sorolta a „Csúcsos-hegy” (=  Rendeki-hegy) 
350 m magas fennsíkján talált kavicsképződményt is.

P á v a i  V á j n á  F. és M a r o s  I. (1937) vízkutatási kérdésekkel foglalkozó tanulmányuk térkép- 
mellékletében viszonylag pontosan megadják a csúcs-hegyi „mediterrán kavics” elterjedését.

I f j . N o s z k y  J. (1958) sem tudta a különböző, gyakran egymás mellett levő, illetve egymásra 
települő kavicsképződmények megbízható elkülönítését megoldani. A Rendeki-hegy tetején levő 
óriáskavicsos képződményt — a bizonytalanság hangsúlyozásával — a miocénbe sorolta.

A Dunántúli-középhegység rendszeres földtani térképezése és nagyszámú nyersanyagkutató 
fúrás feldolgozása alapján az 1960-as évek végére jórészt tisztázódott a bakonyi kavicsképződmények 
rétegtani helyzete és képződési viszonyaik fő vonásai.

Já m b o r  A. és K o r pás  L. (1971) összefoglaló dolgozatukban, az addig különböző rétegtani szin
tekbe sorolt folyóvízi kavics, homok, agyag összletet „felső-oligocén (alsó-miocén?)”  korúnak tekin
tik, a települési helyzet és a fácieskapcsolatok alapján.

Ja k u s  P. (1970) a Csabrendeki 25 000-es térképlap felvétele során, területünk közvetlen szom
szédságában tisztázta a formáció települési helyzetét, elterjedését és legfontosabb szedimentológiai 
jellegeit.

A Csatkai Kavics Formáció részletes leírását K orpás  L. (1981) monográfiája tartalmazza. 
Konkrétan a sümegi területre vonatkozóan kevés utalás található ebben, de az egység egészére vo
natkozó adatokat, a fácieselemzést és az ősföldrajzi szintézist a sümegi kifejlődés értékelésénél figye
lembe vettük.

Csatkai Kavics Formáció

Elterjedés, település, kifejlődés

A Csatkai Kavics Formáció a Bakony hegységben, továbbá annak északi és nyugati előterében 
ismert. Kavics-konglomerátum, homok—homokkő, továbbá tarka és zöldesszürke agyag, agyag- 
márga, márga, aleurolit kőzettípusok ciklusos váltakozásából épül fel. Bázisán rendszerint szürke 
agyag, agyagmárga, szenes agyagrétegek találhatók (Szápári Széntelepes Tagozat).

À Sümeg környéki területen a formáció felszíni elterjedésének pontosabb megállapítása — fúrá
sok nélkül — nehéz. Jól tanulmányozható feltárások alig vannak, általában csupán a felszínen heverő 
„szórvány kavicsok” észlelhetők. Ezekről azonban nehéz eldönteni, hogy a Csatkai Formáció kibúvá
sai, vagy az abból származó, de később áttelepített kavicsok.

I  Kétségtelenül eredeti helyzetben levő, nagyobb, összefüggő kavics kibúvás ismert a Rendeki- 
hegy tetőszintjén. Itt néhány fúrás is feltárta a Csatkai Formációt, amely ezen a területen az eocén 
Szőci Formáció felső tagozatára települ, jelentősebb szögdiszkordancia nélkül. A Rendeki-hegy fenn
síkjának DNy-i peremén ismerjük a legnagyobb méretű görgetegeket, amelyek — helyzetükből ítél
ve — a Csatkai Formáció legalsó részét képviselhetik. Az óriáskavicsok, a laza homokos kőzetből ki-
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preparálódva, valószínűleg már a pleisztocén előtt a felszínre kerültek. Felületük általában fényesre 
van csiszolva és az „éles kavicsok” is gyakoriak.

A görgetegek anyaga (gyakorisági sorrendben): homokkőpala, kavicsos homokkőpala, igen 
gyengén metamorfizált breccsa és konglomerátum (breccsapala, konglomerátumpala), sárgásfehér, 
szürke kvarcit, turmalinos kvarcit, sötétszürke homokkő, andezit, kisebb mennyiségben vörös 
homokkő (permi), kvarcporfír, sötétszürke mészkő, fehér spongiolit, kvarcfillit, biotit—kvarc —csil
lámpala.

A kavicsok típusmintáinak vékonycsiszolatát L e l k e s n é  F e l v á r i  G y ö n g y i  vizsgálta. A kavics
anyagban uralkodó kavicsos homokkőpala típusról megállapította, hogy az csupán egészen gyenge 
metamorfózist szenvedett. Törmelékes szemcséi: kvarc, földpát, muszkovit, biotit, kőzettörmelék. 
A szemcsék gyenge orientációt mutatnak, az eredeti kerekítettség nem állapítható meg a kötőanyag 
és a szemcsék közötti átkristályosodás miatt.

A makroszkóposán liditnek látszó, sötétszürke kvarcit kavics anyaga metamorf eredetű, erősen 
milonitosodott. Nem mutatja a liditre jellemző réteges szövetet.

A turmalinos kvarcit kavics típusmintájában a kőzet szövete breccsás volt, szögletes kvarcit- 
törmelék mellett homokkőtörmelék és átkristályosodott savanyú effuzívum törmelék volt felismer
hető. A törmeléket turmalin cementálja.

A kvarcfillit kavicsban a domináns kvarcásvány mellett muszkovit és akcesszóriaként turmalin 
és cirkon volt kimutatható. A muszkovit a palásság szerint orientált.

A homokkő—kavics minták közép- és durvaméretű, uralkodóan kvarcszemcsékből állnak, a kö
tőanyag igen kevés, kova és szeriéit—muszkovit. A törmelékes szemcsék a kvarc mellett a követke
zők: albit, mikroklin, muszkovit, kőzettörmelék. A földpát mennyisége 10—15%.

A makroszkóposán kvarcporfírként leírt kavicsanyagot riolittufának, illetve kvarcporfírtufának 
határozta meg. A porfíros beágyazásokat kvarc- és színes szilikátok (főleg rombos piroxének) képvi
selik. Az alapanyag mikrokristályoá kvarccá alakult.

Ugyancsak a Rendeki-hegy tetejéről származik az a görgeteg, amely R a v a s z  Cs a b a  vizsgálata 
szerint bontott savanyú effuzívum — eredetileg riolit vagy dácit anyagú. Fenokristályai közül csak 
a kvarc maradt épen. A színes szilikátok helyét klorit, prehmit és ércásvány tölti ki. Az alapanyag 
üvegfázisa átkristályosodott, a földpátok agyagosodtak, a színes elegyrészek kloritosodtak. Elsődle
ges ércásványok: magnetit, titonomagnetit; másodlagosnak: hematit, limonit, leukoxén.

A Rendeki-hegy tetején található görgetegek mérete 40 — 50 cm. Itt találtuk a területen eddig 
észlelt legnagyobb görgeteget. Méretei: hossza 85 cm, szélessége 45 cm, magassága 35 cm. Anyaga 
sötétszürke andezit (XLVIII. tábla 1.). A görgetegek mindegyike erősen koptatott (K  =  3—4 a 
RuHiN-féle 5 fokozatú; skála szerint).

A hegytető szintjét fedő oligocén—alsó-miocén kavics vastagságáról és kifejlődéséről néhány 
építőanyag-kutatási célból telepített fúrás szolgáltat adatot. A M -l/F  jelű fúrás a Szőci Mészkő 
Formáció felett 8 m vastagságban tárta fel a formációt agyagos, homokos kavics kifejlődésben. A ka
vicsok mérete 1—4 cm, maximum 25 cm, jól koptatottak (K =  3—4). Anyaguk 25%-ban eocén, 
25%-ban kréta mészkő, a maradék 50% pedig homokkőpala, csillámpala, kvarcit, kovapala, tűzkő.

A Rendeki-hegy tetején a formáció maximális vastagságát 20 m-re becsüljük.
A Rendeki-hegy és a Hárs-hegy—Hajnal-hegy közötti területen két, É K —DNy-i irányú keskeny 

sávban a felszínen lépten-nyomon felismerhetők a Csat-kai Formáció jellegzetes kavicsai, de itt különö
sen nehéz eldönteni, hogy kibúvásról vagy áthalmozódásról van-e szó. Nagy tömegben találhatók 
görgetegek a Rendeki-hegy DN-yi lábánál levő kis irtás környezetében, jórészt a mezőgazdasági 
művelés során összegyűlt halmokban. A kavicsok anyaga: fehér, szürke, néha rózsaszínes árnyalatú 
kvarcit, homokkőpala, konglomerátumpala, kovapala, tűzkő (radiolarit, spongiolit), kvarcporfír, 
homokkő, kvarcfillit. Méretük: 10—40 cm, maximálisan 45 cm. A koptatottság közepes (1 — 3).

A 77 db kavics, illetve görgeteg vizsgálata alapján értékelt összetételi, méret és koptatottsági 
adatokat a 75. ábra mutatja.

A Rendeki-hegy DK-i oldalában, egy tektonikusán lezökkent rögben a formáció 20 m vastag
ságú rétegsorát tárta fel a Ck-167. sz. fúrás, az eocén Szőci Mészkő felett. A feltárt képződmény 
agyagos, homokos kavics. A kavics mérete 0,5—20 cm, anyaga: homokkőpala, konglomerátumpala, 
kvarcit, kovapala, sötétszürke mészkő és radiolarit. A Kozma-tag területén a Csatkai Formációba 
sorolható képződmények települnek à szenon Ugodi Mészkőre (pl. Ck-176. sz. fúrás), az eocén Dar
vastói Formáció konglomerátum tagozatára (pl. Ck-18., 30., 37., 109. sz. fúrás) és a Szőci Mészkő 
Formáció különböző tagozataira (Ck-165., 166., 181. sz. fúrás).

A rétegsort jól reprezentálja a Ck-176. sz. fúrás szelvénye, amelyben az Ugodi Mészkőre a Csat
kai Formáció 13 m vastagságú rétegsora települ. Legalul homokos, kavicsos tarkaagyag települ, majd 
kavicsszemcséket tartalmazó agyagréteget tártak fel. A kavicsok mérete itt 3 — 15 cm, anyaguk 
kvarcit, homokkőpala. Legfölül kavicsos vörösagyag található.

A kronosztratigráfiai besorolásra közvetlen adat nincs. A települési helyzetről azt tudjuk, hogy 
a legfiatalabb fekvő képződmény a középső—felső-eocén Csabrendeki Márga Formáció (67. ábra),
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75. ábra. A  Rendeki-hegy DNy-i előterében levő területen gyűjtött 
görgetegek mérete, koptatottsága és anyagi összetétele

a) Kvarcit: 1. sötétszürke, 2. világosszürke, 8. fehér— sárgásfehér, 4. vörös, 5. barna—barnás- 
szürke, b) tűzkő, c) fekete kovapala, d) homokkő, e)  homokkőpala, f )  breccsapala, g) homok- 
kő-breccsa pala, h) kvarcporfír, i )  porló dolomit. —  A vastagított számok a koptatottság 

mértékét jelzik (UüHlN-skála)

legidősebb fedőnek a badeni kavics képződmények tekinthetők. A formáció korbasorolása a Dunán
túli-középhegység más területein is vitatott.

K orpás L. (1981) szerint képződése az oligocén egészét, esetleg a miocén alsó részét is magába 
foglalja. Báldi T. (1976) szerint viszont csupán felső-oligocén.

Képződési környezet

A Csatkai Formáció Sümeg környéki feltárásai fontos adatokat szolgáltattak e nagy elterjedésű 
formáció egészének ősföldrajzi értelmezéséhez, elsősorban a lepusztítási terület helyzetére, felépítésére 
és jellegére nézve.

A legtöbb információt a görgetegek elemzése adta. K orpás L. (1981) az „óriáskavics” fáciest 
az oligocén fő folyóba beömlő hegyi patakok hordalékának tartja. A kavicsok mérete alapján (a ma
ximális méret, megfigyelései szerint, 30 cm) maximum 30 km-es szállítási távolságot tételez fel. Mi
vel Sümeg környékén a K orpás L. által megfigyelt maximumot kétszeresen, sőt háromszorosan is 
meghaladó méretű görgetegek váltak ismertté, a felsőszakasz jellegű vízfolyások által való szállítás, 
a kis távolság és a nagy relief-különbségek feltételezése egyértelműen alátámasztottá vált. Az sem 
lehet kétséges, hogy a felszínen tanulmányozható középhegységi területek közül a sümegi lehetett 
a legközelebb a hegység lehordási területéhez. A kavicsanyagban található olyan kőzetanyag (ópa- 
leozóos, kvarcfillit, permi vörös homokkő, kvarcporfír, eocén andezit), amely nagy valószínűséggel 
a Balaton alatt, illetve attól délre húzódó, a képződés idején kiemelt hátságról (Pelsói-hátság) szárma
zik. E hátság távolsága 30—35 km lehetett.
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A középhegységi szinklinális déli peremi zónájából származtathatók — megítélésünk szerint — 
az egyéb kristályos kőzet anyagú kavicsok is, bár kétségtelenül problémát jelent azt, hogy a leggyako
ribb kavicsalkotó kőzettípusokat : a homokkőpalát és a konglomerátumpalát erről a területről jelen
leg még nem ismerjük.

A finomabb szemcseméretű törmelékes és pelites rétegek értelmezéséhez a sümegi terület elem
zése nem ad új adatot.

A formáció változatos települési helyzetéből arra lehet következtetni, hogy az eocén után és 
a Csatkai Formáció képződése előtt (pireneusi fázis) a terület blokkosán feldarabolódott, észak felé 
megbillent (a Rendeki-hegy blokkja mélyebb helyzetbe került), majd lenyesődött. Erre a lenyesett 
felszínre rakódott rá az oligocénben az uralkodóan folyóvízi törmelékanyag.
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