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Abstract 

In the northern Gerecse Mts. and its sorroundings, quarry sections and core-drillings made 
possible a detailed study of sedimentological features and cyclicity of the Upper Triassic platform 
carbonates. 

The upper part of the Main Dolomite (Fődolomit) Formation is made up by cyclic alternation 
of the subtidal (C) and peri tidal and algal-mat (B) fades of nearly equal thickness. In some intervals, 
storm-breccias are common, containing intraclasts derived from both lithofacies. Pervasive 
dolomitization may have taken place during the lowstand periods, when tidal flat prograded onto 
a large part of the platform. 

In the study area, thickness of the transitional unit between the Main Dolomite and the Dachstein 
Limestone (Norian) is 250-300 m. The sequence is made up by meter-scale cycles. These cycles 
are characterized by appearance of the supratidal ("paleosol") members (A). The peritidal algal-mat 
fades are partially dolomitized, as a rule. Grade of dolomitization of the subtidal members is very 
variable (from the completely dolomitized to the undolomitized rock-types) and may vary even 
within a cycle. Texture-selective, partial dolomitization is characteristic. 

The upper, some 200 m thick part of the Dachstein Limestone can be classed into the Rhaetian. 
In the prevailing part of this unit, the peritidal algal-mat (B) fades is missing or very reduced in 
thickness. On the other hand, the succession of the "normal" Lofer-cycles is punctuated by relatively 
thick (0.5-2.5 m) reddish-greenish, argillaceous layers, showing traces of subaerial weathering. 
They can be considered as bundles of peculiar cycles, formed during a short marine and a longer 
subaerial weathering interval. These anomalously thick "soilified" intervals provide valuable tools 
of the cycle correlation in a regional scale. 

In the studied region, the boundary between the Triassic and Jurassic formations is sharp and 
seemingly comformable, however, the Triassic sequences are truncated and the lower part of the 
Hettangian is missing. Based on sections measured in Tata, a slight angular unconformity has 
been pointed out between the Triassic and Jurassic series. According to the cycle-correlation, a 
few meter difference can be assumed between the erosion level of the Dachstein Limestone 
sequences in Tata and Tardosbánya, 10 km apart from each other. These observations suggest block 
faulting and tilting during the boundary interval. 

Manuscript received: 12th Sept. 1995. 

1 MTA Geológiai Tanszéki Kutatócsoport, 1088 Budapest, VIII, Múzeum krt. 4 / a 
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Bevezetés 

A Gerecse hegységben és a hegység déli előterét képező, de földtanilag szo
rosan a Gerecséhez kapcsolódó dombvidéken a felsótriász karbonátos képződ
mények viszonylag jelentős kiterjedésű természetes kibúvásokban, továbbá kő-
fejtkőben tanulmányozhatók és számos mélyfúrás is segítette megismerésüket. 

A z 1980-as években az országos alapszelvény program keretében számos fel
színi szelvény és különböző céllal mélyített fúrások részletes vizsgálatára került 
sor, melyek lehetővé teszik a több km vastagságú felsőtriász karbonátos összlet 
rétegsorának leírását és a képződmények kifejlódési jellegeinek és képződési 
viszonyainak a korábbiaknál pontosabb tisztázását. 

A felsőtriász rétegsor részletesebb megismerésének gyakorlati jelentősége is 
számottevő, hiszen a terület karsztvízzel kapcsolatos problémái (ivóvíz beszer
zés, szennyeződés, bányászattal kapcsolatos vízkiemelés és visszapótlás stb.) 
jórészt ezekhez a nagy vastagságú, karsztosodott képződményekhez kötődnek. 

A Gerecse hegység és környékének felsőtriász képződményeit tárgyaló dol
gozatom a Dunántúli-középhegységi felsőtriász platform képződményeket tár
gyaló összefoglaló munka egy újabb közreadott részét jelenti. A cikksorozatban 
való közreadás körülményeit az Eszaki-Bakony felsőtriász képződményeivel 
foglalkozó cikk bevezetésében ismertettem. Jelen munka e cikksorozat részének 
tekinthető. 

Korábbi megfigyelések, vizsgálatok 

A felsőtriász képződmények leírása, térképezése a területen több mint egy 
évszázados múltra tekinthet vissza. 

A Dachsteini Mészkövet az 1840-es évek végén említi először a földtani iro
dalom a z Alpokból ( S I M O N Y 1847). P E T E R S már 1859-ben leírta Tatáról, igaz, 
hogy a z akkori értelmezésnek megfelelő liász emeletbe sorolva. H A N T K E N 

(1868) , majd W I N K L E R (1883) azonban a Megalodusok alapján, és a közben meg
változott rétegtani besorolásnak megfelelően már a triász rhaeti emeletébe he
lyezte a gerecsei, illetve a tatai Dachsteini Mészkövet. 

A Hauptdolomit (fódolomit) kifejezés az 1850-es évektől terjedt el az alpi 
területeken ( G Ü M B E L 1857). H O F M A N N (1870), ezzel párhuzamosította a Budai 
hegység dolomitját, melyet előtte S T Ä C H E (1866) "dachstein dolomitként" írt le. 
S T A F F (1906) a fódolomitot a noriba, a dachsteini mészkövet a rhaetibe sorolta. 

A Gerecse hegységet illetően elsősorban V Í G H Gyula pontos megfigyelései 
gazdagították különösen értékes adatokkal a felsőtriász karbonátos képződmé
nyek ismeretét. Jóllehet ezek az adatok jórészt a rétegtani besorolásra vonat
koztak, de a kőzettani jellegekre és a képződési viszonyokra is számos utalást 
találunk. 

A Gerecse földtani felvétele alapján 1925-ben megjelent dolgozatában leírta 
a dolomit-mészkő váltakozásból álló átmeneti egységet. A Nagygerecsén meg
figyelte, hogy: "A dolomit itt nem egymagában lép fel, hanem.... a dachstein-
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mészkő rétegei közé települ". "...A dolomit fehér, sárgás, vagy szürke, sokszor 
szemcsés, cukros szövetű, helyenként nagyon vékonyan rétegzett, szürke és 
erősen bitumenes, hasonló a ...raibli-nek vett dolomithoz". 

Addigi megfigyelései alapján megállapítja, hogy "a Gerecse-hegység átmeneti 
területként szerepelt a norikum alatt, a Bakony és a Budai hegység heteropikus 
fácies területei között, ahol a két terület egymástól eltérő üledékképződési vi
szonyai egymásba kapcsolódva a képződmény váltakozását a norikum hosszú 
időszaka alatt létrehozták". 

A Gerecse más részein (bajóti Öregkő, sárkányluki gerinc, Tölgyhát, Pockó, 
Kis- és Nagyemenkes, Kecskekő, Törökbükk stb.) "dolomitmentes dachsteini 
mészkövet" figyelt meg, amelynek alsóbb részeit a noriba helyezte megállapít
va, hogy ezek a rétegek "...az Alpok "dachsteini dolomit"-jának, a fődolomitnak 
heteropikus fáciesét alkotják". Kimutatta ugyanakkor azt is, hogy "A rögök 
dachstein-mészkövének magasabb része már határozottan a rhät-be tartozik". 
Fontos a mészkő rétegsort tagoló agyagos betelepülések felismerése és érdekes 
az erre adott magyarázat is: "a liász alatt, többnyire a megalodus-os rétegeket 
azok fekvőjében kísérve, mintegy 1 0 - 2 5 cm vastagságban mészkőpikkelyes 
szürke, zsíros tapintású agyagréteg települ. Ez az agyagréteg a litorális jellegű 
dachstein mészkő között arra enged következtetni, hogy a tenger a triászvégi 
visszahúzódás előtt rövidebb időre egyszer még kissé előrenyomult". 

1928-ban a rétegtani helyzetet illetően úgy foglalt állást, hogy a Budai-hegy
ségben a Pilisben és a Gerecsében a "dachsteinmészkó" uralkodóan a noriba 
tehető, "mert egyrészt közvetlen a karni dolomitra települ, másrészt mert az 
Alpokban is a norikumi dachsteinmészkó az uralkodó". 

1933-ban a Vértes hegység felsőtriászával foglalkozva üledéktanilag is figye
lemre méltó leírást adott a Csákán-pusztai dolomitfejtőről. Megfigyelte, hogy 
a vastagpados kifejlődésű dolomit között 2 ,5 -3 cm vastagságban"... vékony ré
teges, s ezen rétegek között sűrűn elhelyezkedő likacsokkal átjárt dolomit kö
vetkezik, amelynek külleme nagyjából a tömör travertinóra emlékeztet". A leírás 
nyilvánvalóan az algaszónyeges (loferites) kőzettípusra vonatkozik. A hozzá
fűzött genetikai magyarázat: "Növényi részek olyan bekérgezésére gondolok, 
mint a mésztufák, travertinók keletkezésénél is történik". 

A Gerecse Ny-i részén végzett felvételről beszámoló 1935-ben megjelent mun
kájában V Í G H Gy. részletesebben foglalkozik a fódolomit felett megjelenő, a 
Tornyópusztától É-ra húzódó sávban megfigyelhető dolomittal váltakozó 
dachsteini mészkővel, amely mint írja: "...átmeneti tag a dolomit és a dachste
inmészkó között". A rétegsoron belül a kőzettani változásokat a következőkép
pen jellemzi: "Alsó részében gyéren közbetelepülő meszes dolomit és mészkő
padokkal kezdődik, majd egyensúlyba jut a dolomit és a mészkő, végül a mész
kő lesz uralkodó, sőt az egyedüli kőzet". A fódolomitot a legfelső karniba és 
az alsó noriba, az átmeneti egységet a noriba, míg a dachsteini mészkövet a 
nori-rhaetibe sorolja. 

1952-ben V A D Á S Z Elemér kezdeményezésére az ELTE Földtani Tanszéke 
nagyarányú reambulációs térképező és rétegtani, üledékföldtani kutatómunkát 
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kezdett el a Gerecsében. A triász képződmények vizsgálatát V É G H N É N E U -
B R A N D T E. végezte el. 

E munka egyik eredménye volt az az 1957-ben közreadott cikk, amely a du
nántúli-középhegységi felsőtriász karbonátos kőzetekről az első, kifejezetten 
szedimentpetrográfiai közlemény. A dolgozat, S A N D E R В. (1936) úttörő jellegű 
karbonátszedimentológiai munkájára is hivatkozva, számos fontos megfigye
lést közöl, amelyek közül a következőket emelem ki: 

- a felsőtriász karbonátos rétegsort három részre tagolja: az alsó dolomit, a 
középső dolomitos mészkő és a felső mészkő egységre, 

- megállapítja, hogy a két utóbbi egységet vöröses márgás rétegcsoport vá
lasztja el, amely fekete színű breccsaszemcséket tartalmaz, 

- a felső mészkő tagozaton belül vörös sávos betelepüléseket figyelt meg, 
világosszürke anyagból álló breccsás szintekkel, 

- megállapítja, hogy a breccsák autigén jellegűek és több típust különített el. 
Igen lényeges a ciklicitás felismerése. Monoton és periodikus változásokat 

állapított meg és véleménye szerint az üledékképződést 3 fő tényező határozta 
meg: 

"1. A dolomitképződést fokozatosan váltotta fel a mészkőképződés. 
2. Az alsó szintek főként kémiai üledékképződéséhez felfelé növekvő 

mennyiségű biogén anyag járult... 
3 . A képződmény egészében a vastagabb rétegek közt eltérő szövetű, sőt 

összetételű vékony rétegek találhatók". 
A z átmeneti szakaszon észlelt ciklusos jelenségeket, elsősorban a mészkő és 

dolomit váltakozásokat, amelyet diagrammal is bemutatott, csökkenő amplitú
dójú visszatérő folyamattal magyarázta , amelyet klimatikus változásoknak tu
lajdonított és 5 0 - 6 0 ezer éves periódusokkal számolt. 

Érdekes viszont, hogy a dolomitképződés idején hidegebb éghajlatot tétele
zett fel, mint a mészkőképződés során, amit a Megalodus-félék méretváltozá
sával indokolt. 

V É G H N É N . E. és O R A V E C Z J. (1961) a Gerecse és a Vértes rétegsorairól adott 
kőzettani leírásában ugyancsak kiemelte az üledékképződés ritmusos jellegét. 
A képződési környezetről a következőket írták: "Az üledékképződés tehát nyílt, 
de egészen sekély tengerben történhetett. Bizonyítja ezt a mészalgák többszöri 
tömeges fellépése, a vastaghéjú kagylók, a gyakori autigén breccsaképződés és 
az üledékképződés rendkívül érzékeny, ritmikus változékonysága". 

A Gerecse hegység felsőtriász képződményeinek máig legrészletesebb üle
dékföldtani leírását V É G H N É N E U B R A N D T E. közölte 1960-ban. Térképezésen, 
laboratóriumi anyagvizsgálaton és őslénytani tanulmányokon alapuló munká
jában, a karbonátos összleten belül dolomitos-, dolomit pados mészkő- és mész
kősorozatot különített el, ezeken belül pedig összesen 21 kőzettípust jellemzett. 

A rétegtani tagolás problémáinak elemzésénél azt hangsúlyozta, hogy "...meg 
kell különböztetnünk az összlet zömét jelentő, rendszerint vastagabb padokban 
megjelenő "alapképzdóményt", és az ezzel váltakozó, rendszerint alárendelteb
ben jelentkező "közbetelepüléseket"...". Ennek figyelembe vételével 14 szintet 
különített el. A szintekről összefoglalóan a következő jellemzést adta "Alap-
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képzdóményük likacsos barna dolomittal kezdődik, tömött világosbarna dolo
mittá fejlődik, majd világossárga, fehér dolomitos mészkő, tiszta fehér, tömött-
szövetű mészkő lesz belőle, a legfelsőbb szintekben pedig világosszürke, fi
nomszemű tömött mészkő lép a helyére, amelynek felsőbb részein már sok a 
biogén elem (foraminiferák, mészalgák, oolitok). 

Ezzel szemben a "közbetelepülések" tömött, szívós, sötétbarna dolomit ké
pében jelentkeznek a legmélyebb szintekben, majd likacsos, sávos, vörös dolo
mittal, később vörös üreges dolomittal helyettesítődnek. Még később sávos, 
hullámos, kissé bitumenes dolomit közbetelepülések iktatódnak közbe. Ezeket 
fehér, rendkívül tömött, szemcsés, szívós fehér dolomitpadok váltják fel. 

Ezután vékony, párhuzamosan sávos, bitumenes dolomitos mészkőpadok kö
vetkeznek, amelyek fölfelé egyre meszesebbekké, kalcitosabbakká válnak, végül 
vörös-sárga sávos, kalcitos mészkőpadok foglalják el a helyüket. Ezekkel együtt 
találhatók a zöld agyagsávok, amelyek azonban mélyebbre is lenyúlnak, de 
ezek fölött is kitartanak." 

A Urológiai szintek azonosítása alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 
triász és a jura rétegsor között - legalábbis a Gerecse nyugati részén - "települési 
diszkordancia van". 

A ciklusosság értelmezésében annyiban lépett túl az 1957-ben publikált meg
állapításokon, hogy a ciklicitás okaként feltételezett klímaváltozásokat a Ml-
LANKOVIC elmélettel magyarázta, pontosabban úgy fogalmazott, hogy a fő té
nyező "a földpálya tengelyváltozása, annak átlagolt periódusa ugyanis 4 0 -
50.000 év". 

Felvetette azt a kérdést is, hogy a "dolomitos, illetve a meszes üledékek le
rakódása nem kapcsolatos-e a tengermélység változásával?" Úgy gondolta, 
hogy a dolomit mélyebb, hidegebb vízben képződött mint a mészkő, és így a 
dolomitból a mészkőbe átmenő rétegsor felfelé sekélyesedési tendenciát tükröz. 

FISCHER (1964) alapvető munkája az alpi Dachsteini Mészkő lofer ciklusairól 
és azok képződési viszonyainak értelmezéséből döntően megváltoztatta a ha
sonló hazai képződmények megfigyelésének szempontjait és az értelmezéshez 
új szemléletet adott. A lofer ciklusokat felépítő alapvető fáciesekre bevezetett 
szimbóliumait (szupratidális paleotalaj jellegű A-tag, árapályövi algaszőnyeges 
B-tag, szubtidális megaloduszos C-tag és d a ciklusokat elválasztó diszkonfor-
mitási felszín) azóta általánosan alkalmazzák és jelen munkában is ezeket a 
fogalmakat és megjelöléseket használom. 

Az új megközelítést FÜLÖP (1975) alkalmazta első ízben a tatai alaphegység
rögökről írt monográfiának a Dachsteini Mészkővel foglalkozó fejezetében. Eb
ben a ciklusok elkülönítése mellett a mikrofácies vizsgálatok eredményeit is 
közli, rámutatva a lito- és a biofáciesek kapcsolatára, bemutatva a ciklustagok 
jellegzetes mikrofácies képét. A kibúvások, illetve a kőfejtőszelvények vizsgá
lata mellett a 200 m vastagságú rétegsort feltárt T-5. sz. fúrás részletes üledék-
tani feldolgozásának eredményeit is tárgyalja. 

A kronosztratigráfiai besorolás pontosítása, továbbá a fáciesviszonyok érté
kelése szempontjából jelentős előrelépést jelentett VÉGHNÉ N E U B R A N D T E. Mega-
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lodontaceae monográfiája (1982), továbbá O R A V E C Z N É S C H E F F E R A. összefoglaló 
munkája a foraminifera faunáról (1987). 

Magam, az "Országos alapszelvény program" keretében az 1980-as években 
kezdtem el a gerecsei szelvények (kőfejtők és fúrási rétegsorok) vizsgálatát, 
elsősorban ciklus-sztratigráfiai szempontból. E vizsgálatok néhány eredményét 
1987-ben adtam közre ( H A A S 1987). 

A rétegsor üledékföldtani jellegei az alapszelvények 
vizsgálata alapján 

Az Északi-Gerecsében felszíni feltárásokból és fúrásokból a triász rétegsornak 
csupán a legfelső szakasza ismert (Dachsteini Mészkő). A hegység D-i részén 
azonban a rétegsor idősebb szakaszairól is vannak információink. A Dunántú
li-középhegység szerkezeti felépítéséből, valamint a mezozóos képződmények 
elterjedéséből jogosnak látszik az a feltételezés, hogy a Gerecse és D-i előtere 
egyazon kifejlődési egység egybefüggő, délről észak felé fiatalodó rétegsorát 
képviseli (2. ábra). Ezt figyelembe véve a középhegység gerecsei szektorában a 
felsőtriász karbonátos platform képződés csaknem teljes folyamata követhető, 
természetesen a rétegsor-mozaikok összeillesztésével. A tárgyalt terület felső
triász képződményeinek elvi rétegoszlopát és abban a vizsgált alapszelvények 
helyzetét a 2. ábra mutatja. 

A platform képződés kezdetét, azaz a Veszprémi Formáció illetve a fölötte 
megjelenő, már a Sándorhegyi Formáció kifejlődésére emlékeztető rétegek, és 
a Fődolomit átmenetét a Zsámbék-14. sz. alapfúrás tárta fel ( H A A S 1994). A 
Fódolomit több száz méter vastagságú, nagyrészt még valószínűleg a karniba 
sorolható szakaszát a hegység déli részén számos nyersanyagkutató fúrás fel
tárta, vizsgálatukat V É G H N É N E U B R A N D T E. és munkatársai végezték el az 1980-
as években. A Fődolomit felsőbb, jelentős vastagságú szakaszát az Epöl-5. sz. 
alapfúrás reprezentálja a Dachsteini Mészkőbe való átmeneti szakasszal együtt. 
A Dachsteini Mészkő felsőbb szakaszának jellegeit kitűnő feltárást biztosító 
kőfejtőkből (Lábatlan: Kecskekó, Tardosbánya: Gorba, Tata: Kálvária domb) és 
az ezek környékén mélyült fúrásokból is ismerjük. A Dachsteini Mészkőre az 
alsóliász Pisznicei Mészkő üledékhézaggal települ, de a határfelület lényegében 
sík, karsztosodás, egyenlőtlen lepusztulás nyomai nem figyelhetők meg. 

Fó'dolomit 

A Fődolomit Formáció felső szakaszát és a Dachsteini Mészkőbe való átme
netét feltáró Epöl-5. sz. alapfúrás (helye az 2. ábrán) összefoglaló rétegsorát a 
3. ábra mutatja. A fúrás 516 ,8-880 ,5 m között, 2 0 - 7 0 ° közötti változó dőléssel 
(lásd. 3. ábra), mintegy 2 0 0 - 2 5 0 m valódi vastagságban tárta fel a Fődolomit 
Formációt . 
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j I Idősebb (nasi képződmények ( T I - 2 ] 

1. ábra. A Gerecse és környékének felsótriász képződményei a hivatkozott felszíni és fúrási 
szelvényekkel 

Fig. 1. Upper Triassic formations of the Gerecse Mts. and the surrounding area with the referred surface 
exposures and boreholes 

A feltárt rétegsorban a Fódolomit kifejlődése alapján a következő szakaszok 
különíthetők el: 

793 ,4-880 ,5 m között világos- és középszürke finomkristályos dolomit, B - C -
tagok váltakozásából álló ciklicitással. Feltűnő jelleg a B-tagok jelentős vastag-
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2. ábra. A Gerecse hegység felsőtriász karbonát platform képződményeinek korbesorolása és 
vastagsága, a hivatkozott szelvények rétegtani helyzetének feltüntetésével 

Fig. 2. Chronostratigraphy and thickness of the Upper Triassic platform carbonates of the Gerecse Mts. 
Stratigraphie setting of the referred sections is also displayed 

sága ( 1 - 6 m 1 ) , a C-tagok viszonylag kis ( 1 - 3 m) vastagságával szemben. A 
B-tagok sík, vagy enyhén hullámos algaszőnyeg laminitek, esetenként biotur-
bációs nyomokkal, és az algaszőnyegek lemezszerű felszakadásával. A C-tagok 
egyes szintekben autigén breccsásak, részben az algaszőnyeg eredetű, részben 

1 Az Epöl-5 sz. fúrás tárgyalásánál megadott vastagságértékek látszólagos vastagságra vonatkoz
nak, a valódi vastagság a megadott értékek 55-70%-a. 
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3. ábra. Az Epöl E-5. sz. fúrás 
áttekintő rétegoszlopa, lito-
sztratigráfiai tagolása, egyes 
szedimentológiai sajátosságai 
és a rétegdőlés változásai. 
J e l m a g y a r á z a t : 1. mészkő, 
2 . dolomitos mészkő, 3. dolo
mit, 4 . meszes dolomit, 5. már
ga, 6. agyagos kőzetek. R ö v i 
d í t é s e k : Ci - ciklusok, az 
oszlopban a fehér szakaszok 
képvisel ik а С fácieseket, a 
fekete szakaszok а В (és 
alárendelten A) fácieseket, és 
ezek együtt képviselnek egy 
ciklust, В - üledékes breccsás 
szakaszok, R - repedéskitöl-
téses szakaszok, D - dőlés
értékek 

Fig. 3. Geological column, 
lithostratigraphy, sedimento-
logical features and dip data of the 
core Epöl E-5. Legend: 1. 
limestone, 2. dolomitic limestone, 
3. dolomite, 4. calcific dolomite, 5. 
marl, 6. clayey rocks. Abbrevi
ations: Ci - cycles; in the 
column, the white intervals 
symbolize fades C, the black 
intervals indicate fades В and 
subordinately fades A, con
sequently the white and black 
intervals together represent a 
cycle, В - intervals with 
sedimentary breccias, R - fissure 
filling, D - dip data 

267 
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a befoglaló anyaghoz hasonló szövetű törmelékszemcsékkel. Egyes rétegekben 
bioturbáció is megfigyelhető. 

767 ,0-793 ,4 m között világosszürke, finomkristályos dolomit, a C-tagok do
minanciájával, a B-tag csak kis vastagságú, vagy elmosódott, homogenizálódott, 
illetve csak felszakadt algaszónyeg-intraklasztok formájában észlelhető. 

649 ,0 -767 ,0 m között világos-, közép-, alárendelten sötétszürke, finomkristá
lyos dolomit, illetve a szakasz legfelső részén meszes dolomit. A B-tagok álta
lában kis vastagságúak, felettük többnyire vastag (1 -2 m-es) intraklasztos réteg 
következik a típusos C-tag alatt (ez sokszor teljesen hiányzik). Az intraklasztok 
anyaga vegyes, részben a B, részben a C-réteg anyagából származik, különböző 
színárnyalatú és szövetű. Az intraklasztok mérete 0 ,8 -10 cm között változik, 
osztályozatlanok. A szemcsék általában koptatatlanok, vagy alig koptatottak, 
sokszor gyengén konszolidált üledék fel szakadásából származó plasztok is 
megfigyelhetők. Az intraklasztok a kőzettérfogat 10-60%-át teszik ki. Jellegeik 
alapján viharbreccsának minősíthetők. 

516,8-649,0mközött i smét típusosnak tekinthetóaFódolomitkifejlódése, világos 
szürkésbarna, világosszürke, finomkristályos dolomit B-C-tagok váltakozásából 
álló ciklusokkal. Az algaszónyeges B-tagok vastagsága általában 0,5-1 ß m, a C-ta-
goké 2 - 1 0 m. Az intraklasztos kifejlődés csak alárendelten jelenik meg, a C-tag 
helyén. 

A Fó'dolomit és a Dachsteini Mészkő' közötti átmeneti tagozat 

(a Dachsteini Mészkő' alsó tagozata) 

A Dachsteini Formáció felé az átmenet teljesen folyamatos, az átmeneti sza
kaszra jellemző bélyegek fokozatos belépésével. Az Epöl-5 sz. fúrás rétegsorá
nak felsőbb részét képviselő (ugyancsak 2 0 - 7 0 ° között változó dőlésű) átmeneti 
tagozat a következő szakaszokra tagolható: 

309 ,0 -516 ,8 m között dolomit, mészkő, illetve dolomitos mészkő és meszes 
dolomit váltakozik. Az A-tagok ritkán, a B-tagok általában (4. ábra) dolomitosak. 
A C-tagok egyes ciklusokban teljesen mészkő kifejlődésűek, más esetekben rész
ben vagy teljesen dolomitosodtak. 

Míg a Fódolomit Formációban az A-tag csak kivételesen volt megfigyelhető, 
itt ez jellemző, rendszeresen megjelenik, vörös, ritkábban zöldesszínű agyagos 
mészkő kifejlődéssel. Általában autigén breccsás, а В és C-tagokból származó 
0 , 5 - 1 0 cm átmérőjű koptatatlan törmeléket, vagy hasonló méretű félig konszo
lidált üledék felszakadásával keletkezett plasztokat tartalmaz. Gyakran megfi
gyelhetők az agyagos mészkő alapanyagban dolomitosodott kőzetből származó 
intraklasztok is, jelezve a korai dolomitosodást. Az A-tagok vastagsága - vi-
harbreccsás kifejlődés esetén - az 5 m-t is elérheti. Sokszor repedéskitöltésként 
figyelhetők meg. 

A B-tagok algaszónyeges, algaszónyeg-breccsás, vagy madárszemes, ritkábban 
homogenizálódott loferites kifejlődésűek. Vastagságuk 0,3-3 m. A világosszürke, 
finomkristályos, esetenként autigén breccsás C-tag 1-4 m vastagságú. 
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4. ábra. Algaszőnyeges kifejlődésű b-tácies 
típus az Epöl 5. sz. fúrásban az átmeneti 
egység alsó részén (488,5 m) 

Fig. 4. Cycle member В of algal mat fades in the 
core Epöl E -5, in the lower part of the transitional 
unit (488.5 m) 

A 270 ,2 -309 ,0 m közötti szakasz 
uralkodóan mészkő kifejlődésű, több
nyire csak a B-tag dolomitos. A típu
sos kifejlődésű A-tag vastagsága a 10 
cm-t rendszerint nem haladja meg, de 
a vöröses vagy világosszürke márgás 
alapanyagba ágyazott viharbreccsá-
ból álló betelepülések vastagsága az 5 
m-t is elérheti. A diszkordancia-felszí-
nekről kiinduló zöldesszürke, vagy 
vöröses repedéskitöltések ugyancsak 
gyakran megfigyelhetők. Az algasző-
nyeges B-tag 1 0 - 5 0 cm, a világosszür
ke C-tag 1-2,5 m vastag. 

A harántolt rétegsor legfelső, 2 0 9 , 0 -
270,2 m közötti szakaszán ismét a 
mészkő, a dolomit és a dolomitos 
mészkő, meszes dolomit kőzetek vál
takoznak. Az A-tagok vékony (max. 
20 cm) rétegként, vagy repedéskitöl
tésként csaknem minden ciklus bázi
sán megjelennek. Általában vöröses 
színűek és sokszor "fekete breccsát" 
tartalmaznak. A szakasz alsó részén 
vastagabb viharbreccsás réteg is meg
figyelhető А, В és С tagokból szárma
zó intraklasztokkal. 

A B-tagok többnyire világossárga 
színűek, a szakasz alsó részén alga-
szőnyegesek, feljebb homogenizáló-
dottak, esetenként lemezrepedéseket 
is tartalmaznak. A világos, vagy kö
zépszürke C-tagok vastagsága 1-3 m. 
Több esetben intraklasztos kifejlődé-
sűek, а В és a C-tagból származó 1-10 
cm-es intraklasztokkal. 

Az Epöl-5. sz. alapfúrás rétegsorá
val, - ha nem is pontosan, de hozzá
vetőlegesen korrelálhatok a Gerecse 
D-i előterének felszíni rétegsorai. A 
Kablás-hegy oldalában feltárt szel
vény, amelyben a dolomitos, madárszemes, algaszőnyeges B-tagok teljesen, 
vagy részlegesen dolomitosodott, vagy mészkő kifejlődésű C-tagokkal válta
koznak az átmeneti egységbe, valószínűleg annak felsőbb részébe tehető. Az 
Epöltől Ny-ra lévő kőfejtő szelvényét az 5. ábrán mutatom be PÉRÓ Cs. és cso-

2 6 9 
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5. ábra. Az Epöltól Ny-ra lévő kőfejtő rétegoszlopa. J e l m a g y a r á z a t : 1. mészkő, 2. dolomit' 
mészkő, 3. meszes dolomit, 4. dolomit, 5. agyag, 6. algaszőnyeg szerkezet, 7. intrabreccsa, ; 
fekete breccsa, 9. réteglemez felszakadás, 10. plasztiklaszt, 11. kalcitpettyes, 12. onkoidok, 13 
lemezrepedés, 14. paleotalajjal kitöltött repedések, 15. Megalodontaceák, 16. diszkonformitási 
felszín 

Fig. 5. Geological column of the quarry, west of Epöl. Legend : 1. limestone, 2. dolomitic limestone, 
3. calcitic dolomite, 4. dolomite, 5. clay, 6. algal mat structure, 7. intrabreccia, 8. black pebble, 9. rip-up 
breccia (flat pebble) 10. plasticlast, 11. calcite speckles, 12. oncoids, 13. sheet cracks, 15. Megalodontacea, 
16. disconformity surface 
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portjának terepi felvétele alapján. A rétegsor ugyancsak a Fődolomit-Dachsteini 
Mészkő átmeneti egység felső szakaszát képviseli, amely bizonyosan az Ep-5. 
sz. fúrás legfelső szakaszánál is fiatalabb, így bár nem hiány nélkül, de lénye
gében annak tetejére helyezhető. A ciklusösszetétel leggyakrabban d - B - C - B - d , 
de gyakori a d - B - C - d csonka ciklus és ritkábban az A-tag is megjelenik. 

A kőfejtőben a dolomitosodás jellegei kitűnően megfigyelhetők. Ez a C-ta-
goknál feltűnő, ahol a dolomitosodás többnyire részleges, foltszerű és több eset
ben csak a C-tag legalsó, vagy legfelső részére terjed ki, de olykor a legalsó és 
a legfelső rész is dolomitos, míg a réteg középső szakasza nem. 

A Fődolomit-Dachsteini Mészkő átmenetének felsőbb szakaszát példázza a 
Tatabánya Tbt-8. sz. fúrás rétegsora (a fúrás helye 1. ábra, rétegsora 6. ábra). 

A lofer ciklusok a feltárt szakasz alsóbb részén jellemzően d - B - C - B ' - d 
összetételúek, de a ciklusokat több esetben nem választja el határozott disz-
konformitási felszín. Felsőbb részén (70 m felett) az A-tagok beiktatódása gya
korivá válik agyagos, breccsás paleotalaj szintek jelennek meg. Dolomitosodás 
a C-tagoknak csak egy részében jelentkezik és változó mértékű. A B-tagok (7, 
8. ábra) minden esetben, csaknem teljes mértékben dolomitosodtak. 

Dachsteini Mészkő' 

A Dachsteini Mészkő idősebb, de az átmeneti tagozat fölötti szakaszát tárja 
fel a Tatabányától K-re húzódó vonulat a Turul emlékmű környékén. 

Az enyhén hullámos rétegfelszínekkel tagolt vastagpados kifejlődés nem mu
tat kifejezetten lofer ciklusos jellegeket, azaz többnyire csak a bioklasztos (kalk-
arenites), ooidos, onkoidos C-tag rétegei váltakoznak. Az A-tag hiányzik, a B-
tag is ritka, és ha megjelenik, kis vastagságú. 

A Dachsteini Mészkő Formáció legfelső, a nori tetejét és a rhaeti emeletet 
képviselő szakaszát a Gerecse több pontjáról, kitűnő feltárásokból és fúrásokból 
is ismerjük (1. ábra). így ezen a szakaszon a térbeli fáciesváltozások nyomon
követése is megkísérelhető. 

A tatai Kálvária dombon, a természetvédelmi terület részét képező felhagyott 
kőfejtő, és az annak udvarán mélyített T-5. sz. fúrás az üledékhézagos tr iász
jura határtól lefelé több, mint 200 m-es rétegsor megismerését tette lehetővé. 

A kőfejtőben feltárt 5 - 6 m vastagságú szakasz a gazdag Megalodontaceae 
fauna alapján a rhaeti emeletbe sorolható ( V É G H N É N E U B R A N D T E. 1982), és a 
Foraminifera fauna revíziója alapján (ORAVECZNÉ SCHEFFER A. szóbeli közlése) 
a T-5. sz. fúrásban feltárt rétegsor nagyrésze rhaeti korú, a nori /rhaet i határ a 
Turrispirilina minima (PANTIC) faj alapján 190 m-nél vonható meg. 

A T-5. sz. fúrás rétegsorát FÜLÖP J. (1975) közölte, kőzettani és mikrofácies 
vizsgálatok eredményeivel együtt. Tekintettel azonban arra, hogy a gerecsei 
területen a Dachsteini Mészkő felső szakaszának legteljesebb rendelkezésre álló 
rétegsoráról van szó, és figyelembe véve a lofer ciklusokkal kapcsolatos kon
cepciók jelentős fejlődését is, indokoltnak véltük - a teljes maganyag félbevá
gását követően - a fúrás újrafeldolgozását az egységes táblázatos felvételi mód-
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Tatabánya Tbt -8 
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szerrel. Ennek eredményeként a ciklus
határok kijelölése, a fáciesek jellemzése 
pontosabbá vált és a rétegsor összevet
hető lett a hasonló módszerekkel feldol
gozott gerecsei és bakonyi fúrásokkal. A 
fúrás átnézetes szelvényét a ciklusokkal 
a 9. ábra mutatja. 

Megfigyeléseink szerint a Dachsteini 
Mészkő T-5. sz. fúrásban feltárt szakasza 
kifejlődési jellegei alapján a következő 
szakaszokra tagolható: 

A rétegsor alsó szakaszát (177,5-200,0 
m) az algaszőnyeges fácies (B ill. B'-tag) 
következetes megjelenése és viszonylag 
jelentős vastagsága jellemzi (9. ábra). Ez 
azért lényeges, mert feljebb a B-tagok 
már hiányoznak, vagy csekély vastagság
gal, csökevényesen jelennek meg. Vörö
ses és zöldes árnyalatú, olykor breccsás, 
agyagos mészkő kifejlődésű "paleotalaj" 
szintek (A ill. A'-tag) rendszeresen meg
jelennek a ciklushatároknál. A szakasz 
legfelső része 5 vékony (0,3-1,2 m vas
tagságú) ciklusból álló kondenzált köte
get (megaciklust) képvisel. A szakasz al
sóbb részén átlagos vastagságú ciklusok 
( 2 - 3 m vastagságú C-taggal) váltakoznak 
kondenzált szakaszokkal. A C-tagok kal-

7. ábra. Részlegesen dolomitosodott algaszőnye
ges fáciesek (B-tag) a Tbt-8.sz. fúrásban 4 2 , 7 -
42,9 m 

Fig. 7. Partially dolomitized algal mat fades in the core 
Tbt-8. (42.7-42.9 m) 

<— 6. ábra. A Tatabánya Tbt-8. sz. fúrás rétegoszlopa és litológiai jellegei. R ö v i d í t é s e k : 
S-sárga, B-barna, Z-zöld, Sz-szürke, Kl-intraklasztos, Pl-plasztiklasztos, Ma-madárszemes, 
La-laminites, On-onkoidos, Bt-bioturbált, Af-algaszőnyeg felszakadásos, A-algaszónyeges, Ka -
kalcitpettyes, C-csigák, M-Megalodontaceák; J e l k u l c s : 1. mészkő, 2. dolomitos mészkő, 3. 
meszes dolomit, 4. dolomit, 5. agyag, 6. algaszőnyeg, 7. laminit, 8. autigén breccsa, 9. fekete 
breccsa, 10. felszakadt réteglemez, 11. plasztiklaszt, 12. madárszem szerkezet, 13. kalcitpettyes 
szövet, 14. diszkonformitási felszín, színárnyalat, 15. alapszín, 16. világos, 17. közép, 18. sötét 

Fig. 6. Geological column and lithology of the core Tatabánya Tbt-S. Abbreviations: S - yellow, В 
- brown, Z - green, Sz - grey, Kl - intraclastic, PI - plasticlastic, Ma - bird's-eye pores, La - laminitic, 
On - oncoidic, Bt - bioturbated, Af - algal mat rip-ups, A - algal mat structure, Ka - calcite speckles, 
С - gastropods, M - Megalodontacea. Legend : 1. limestone, 2. dolomitic limestone, 3. calcific dolomite, 
4. dolomite, 5. clay, 6. algal mat structure, 7. laminite, 8. intrabreccia, 9. black pebble 10. rip-up breccia 
(flat pebble), 11. plasticlast, 12. bird's-eye structure, 13. calcite speckles, 14. disconformity surface. 
Colour of rocks: 15. ground colour, 16. light, 17. medium, 18 dark 
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T-5 

8. ábra. Részben homogenizálódott laminit 
e lmosódó sávozottsággal. A mag bal oldalán 
repedéskitöltés 55 ,8-56 ,0 m 

Fig. 8. Partially homogenized laminite with 
blurred stripes. Fissure filling in the left side of 
the core (55.8-56.0 m) 
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9. ábra. A Tata T-5. sz. fúrás átnézetes rétegsora 
(az újravizsgálat alapján) kiegészítve a 
Kálvária szoborcsoport alatti felszíni feltárás 
szelvényével 

Fig. 9. Simplified geological column of the core 
Tata T-5, supplemented by the section locating 
under the Calvary Monument 
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citpettyes, illetve ooidos-onkoidos ki-
fejlódésűek. 

A következő szakaszt (97 ,8-175,5 m) 
a szubtidális C-tag dominanciája jel
lemzi. A Lofer ciklusok vastagsága 
többnyire átlagosan 2 - 3 m, de konden
zált (dm nagyságrendű) és anomálisan 
vastag (valószínűleg egybeolvadt) cik
lusok is megfigyelhetők. A C-tagok 
kalcitpettyes (10. ábra), ooidos, onkoi-
dos kifejlődésűek, Megalodontaceás 
padok gyakoriak. A mikrofáciesben a 
mikrites, a pelmikrites és a biomikrites 
típusok jellemzők. A paleotalaj szintek 
vastagsága néhány cm, esetleg 1-2 dm. 
Vörös, ritkábban zöldes árnyalatú 
agyagos mészkő, és autigén breccsás 
mészkő jellemző (ÎÎ . ábra). A szakasz 
felső részén két szintben vastagabb 
zöldes árnyalatú agyagos, breccsás pa
leotalaj, ill. vöröses-zöldes árnyalatú 
talajosodott rétegek is megfigyelhetők. 

A fúrási szelvény felső részén ( 0 , 0 -
97,8 m) kondenzált cikluskötegek és át
lagos vastagságú Lofer ciklusokból fel
épülő szakaszok váltakoznak (9. ábra). 
A C-tagok kifejlődése az idősebb sza
kaszokéval megegyező. B-tagok, kis 
vastagsággal, olykor beiktatódnak, de 
az AC ill. CA' ciklusfelépítés jellemző. 

Az A-tagok vastagsága néhány cm 
ill. dm, de gyakran jelentősebb vastag
ságú, vöröses-zöldes színűre festődött, 
talajosodott szakaszok figyelhetők 
meg (72. ábra), és az A-tag kifejlődését 
mutató kőzettípusok repedéskitöltés
ként is gyakoriak a diszkonformitási 
felszínek alatti szakaszokon. 

A fúrási szelvény közvetlen folytatá
sát jelenti a Kálvária szoborcsoport 
alatti kőfejtőfal szelvénye (13, 14. áb
rák), bár néhány méteres szakasz hiányozhat. 

A felszíni szelvény a Dachsteini Mészkő utolsó lofer ciklusait tárja fel a triász-jura 
határ alatt, ezért megfigyelése a határ környékén lezajlott események megértése 
szempontjából is lényeges. 

10. ábra. Kalcitpettyes szubtidális fácies 
(C-tag) valószínűleg korallok kioldott vázait 
kitöltő pátos üregkitöltésekkel. Legfelül 
diszkonformitási felszín és zöldes színű 
agyagos paleotalaj réteg, Tata T-5 sz. fúrás 
153,5 m 

Fig. 10. Subtidal faciès (member С) with calcite 
speckles and sparitic moulds of dissolved corals. 
At the topmost part of the core, disconformity 
surface and clayey paleosol layer of greenish 
colour are visible. Core Tata T-5, 153.5 m 



276 Földtani Közlöny Л25/3-4 

33. ábra.Feltépett algalaminitet és apró fekete intraklsztokat tartalmazó vöröses színű breccsás 
agyagos mészkő A-tag, Tata T-5. sz. fúrás 141,7 m 

Fig. 33. Red, intraclastic, clayey limestone (member A) with rip-ups of algal mat origin and black pebbles. 
Core Tata T-5, 141.7 m 

32. ábra. Szórtan apró fekete intraklasztokat 
tartalmazó zöldes színű agyagos mészkő 
A-tag, Tata T-5. sz. fúrás 23,4-23,5 m 

Fig. 32. Greenish, clayey limestone (member A) 
with scattered, small, black intraclasts. Core 
Tata T-5, 23.4-23.5 m 



13. abra. A Kálvária szoborcsoport alatti kőfejtőfal a tatai Kálvária dombon a 14. ábrán látható 
szelvény feltüntetésével 

Fig. 1 3 . Wall of the quarry on the Kálvária Hill under the Calvary Monument, showing locality of the 
measured section (Fig. 14) 

A felszínre bukkanó legalsó ciklus algaszónyeges B-tagjára átlagosan mintegy 
2 m vastag C-tag következik, legfelső részén nagyméretű lemezrepedésekkel, 
p a t t a l kitöltött oldási üregekkel. Erre diszkonformitási felszín felett madársze
mes, majd algalamellás B - tag következik. Ezt mindössze 80 cm vastag szubti-
dális fácies követi, alul lemezes felszakadásokkal, majd onkoidos, ooidos és 
kalcitpettyes szakaszokkal. A C-tag legfelső 1 0 - 1 5 cm-es része talajosodás nyo
mait viseli és az A-tag anyagával kitöltött oldási üregeket tartalmaz. Erre ha
tározott diszkonformitási felszín után, lencseszerűen fekete breccsa és algala-
minit réteg, majd valószínűleg átülepített paleotalajból és fekete breccsából álló 
vékony réteg települ. Ezt fedi a legfelső szubtidális szakasz, amely két padból 
áll. A két pad között nincs paleotalaj szint, de az őket elválasztó közel sík 
rétegfelszín alatt 2 0 - 3 0 cm-rel rostos kalcittal szegélyezett lemezrepedések és 
lemezszerű, rózsaszínű és okkersárga kalcipelittel kitöltött üregek figyelhetők 
meg. 

A legfelső 0,5 m-es pad kalcitpettyes, helyben beágyazott Megalodontaceák-
kal. Ezt a padot nyesi el a triász/jura határt képviselő éles, közel sík felszín. 
A jura határfelszín által elvágott Megalodontaceákról FÜLÖP J . (1975) említést 
tesz. Ezek kioldott héjai a közvetlen fedő alsóliász rétegek krinoideás mészkő 

HAAS J.: A Gerecse felsótriász karbonát platform képződményei 277 
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mikrobiális kéreggel bevont 
ősmaradványokat tartalmazó 
krinoideás mészkő 

krinoideás mészkő 

Pisznicei Mészkő F m . 
jura 

Dachsteini Mészkő F m . 
"triász 

lemezrepedések 

fekete breccsa 

kioldási üregek, 
felszíni mállás - talajosodás 

kalcitpettyes 
ooidos 
onkoidos 
felszakadt algaszőnyeg lemezek 
algaszőnyeg 
száradási pórusok 
mollusca héj töredék 

14. ábra. A Kálvária szoborcsoport 
alatti kőfejtőfal szelvénye 

Fig. 14. Measured section of the quarry 
wall under the Calvary Monument 
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anyagával vannak kitöltve, szemben 
az alsóbb padokban megfigyelhető 
tengeri kalcit és vörös, rózsaszínes 
mikrit kitöltésekkel. 

A Dachsteini Mészkőre üledékhé
zaggal halvány rózsaszín krinoideás 
mészkő, majd onkoidszerűen bekérge-
zett Brachiopodákat és Ammonitese-
ket tartalmazó réteg települ. 

A triász/jura határfelszín a feltárá
sokban a rétegdőléssel teljesen párhu
zamosnak látszik, jelentősebb karszto
sodásra utaló oldás, vagy talajképző
dés nyomait nem mutatja. A Kálvária
dombi kőfejtő különböző részein fel
vett határszelvények ciklusok alapján 
elvégzett korrelációja azonban arra 
utal, hogy a határfelszín valójában 
igen kis szög alatt, de ferdén metszi a 
Dachsteini Mészkő rétegsort. A 11. áb
rán mutatott szelvénytől D K felé 150 
m-re lévő alsóbb kőfejtő udvarban 
ugyanis kb. 1,3 m-rel feljebb metszi el 
a triász rétegsort a határfelszín. Ez 
mintegy l,5-2°-os szögeltérést jelent, 
ami a jura kezdetén végbement plat
form tagolódáshoz, befulladáshoz ve
zető szerkezetalakulásnak tulajdonít
ható. A F Ü L Ö P J. (1975) által részletesen 
tárgyalt, a Dachsteini Mészkövet, de a 
legalsó liász rétegeket is harántoló 
neptuni telér rendszer ezt a feltétele
zést erősíti. 

A Gerecse középső részének réteg
sorát a Tardosbánya környéki szelvé
nyek reprezentálják. A Vértestolna-
Tarján közötti országút Ny-i oldalán (a 
Peskő mellett) található kőfejtő szelvé
nye e rétegsor alsóbb részét képviseli 
(15. ábra). 

A rétegsor felsőbb, már biztosan 
rhaeti ( O R A V E C Z N É 1989) szakaszának 
mintegy 20-25 m-es rétegsorát tárja fel 
a Tardosbányától D-re lévő Gorba kő
fejtő (a szel vény fel vételt és a mintázást 

35. ábra. A Vértestolna-Tarján közti út Ny-i 
oldalán található kőfejtőben feltárt Dachsteini 
Mészkő rétegoszlopa. J e l m a g y a r á z a t : 1. 
szürke mészkő, 2. vörös, flázeres, agyagos 
mészkő, 3. agyag, agyagmárga, 4. algalaminit, 
5. eróziós felszín (diszkonformitási felszín) 

Fig. 15. Dachstein Limestone succession exposed 
in a quarry located in the western side of the road 
between Vértestolna and Tarján. Legend: 1. 
grey limestone, 2. red, clayey limestone with flaser 
bedding, 3. clay, clay marl, 4. algal laminite 5. 
disconformity surface 
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16. ábra. A tardosbányai Gorba kőfejtőben 
feltárt Dachsteini Mészkő rétegoszlopa. 
J e l m a g y a r á z a t : 1. mészkő, 2. agyag, 3. 
kalcitpettyes, 4. lemezszerű intraklaszt, 5. 
autigén breccsa, 6. fekete breccsa, 7. 
lemezrepedés, 8. algalaminit, 9. kitöltött 
repedés, 10. csiga, 11. Megalodontacea, 12. 
eróziós felszín (diszkonformitási felszín) 

Fig. 16. Dachstein Limestone succession in the 
Gorba Quarry, in the vicinity of Tardosbänya. 
Legend: 1. limestone, l.clay, 3.calcite speckies, 
4. rip-up breccia (flat pebble), 5. intrabreccia, 6. 
black pebble, 7. sheet crack, 8. algal laminite 
9.fissure filling, 10. gastropod, 11. 
MegalodontaceaI 12. disconformity surface 

PÉRÓ Cs. és munkatársai végezték el) 
(16. ábra), amely a lofer ciklusos 
Dachsteini Mészkő egyik felszíni alap
szelvénye a Gerecsében (17. ábra). A 
ciklusok aszimmetrikusak, csonkák, 
d - B - C - d , d - A - C - d , vagy d - C - d - A ' 
összetételűek. Az A-tagok részben 
agyagos kalcipelites rétegként (18. áb
ra) vagy repedéskitöltésként jelennek 
meg; részben a diszkonformitási fel
színeken vékony caliche kéregként, ill. 
ennek felszakadásából és fekete szem
csékből álló breccsaként. Breccsa anya
gú csatornakitöltés is megfigyelhető. 
Algaszőnyeges B-tag jelentősebb vas
tagságban csak egy padban található, 
többnyire csupán 1-2 dm vastagságú 
(19. ábra). A C-tagok kalcitpettyesek, 
triasinás biomikrit és pelmikrit jellem
ző mikrofáciesekkel. 

A Tardosbányától DK-re lévő Bánya
hegyen folyt díszítőkő kutatás során 
számos fúrás tárta fel a Dachsteini 
Mészkő legfelső részét, néhány eset
ben a liász (Pisznicei Mészkő) fedőré
tegekkel együtt. Ezek közül néhány fú
rás maganyagát alkalmam volt BALOG 
A. közreműködésével részletesen vizs
gálni. 
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17. ábra. Lofer-ciklusos Dachsteini Mészkő a Gorba kőfejtő felső bányaudvarában 

Fig. 17. Lofer cyclic Dachstein Limestone in the upper yard of the Gorba Quarry 

A legteljesebb szelvényt a Tba-3. sz. fúrás adta (helye az 1. ábrán), amely az 
üledékhiányos triász/jura határ alatt közel 90 m vastagságú rétegsort harántolt 
(20, 21. ábra). 

A fúrási szelvényben a Dachsteini Mészkő felső szakaszának kifejlódési jel
legei a következőkben foglalhatók össze: 

A kifejlődés lofer fáciesű, általában d - A - C - d vagy d - B - C - d ciklusokkal, me
lyekben az A és B-tag vastagsága többnyire csak néhány dm, míg a C-tagé 
l - 5 m . Egyes szakaszokban az A-tag, a gyakran részben már talajosodott C-tag 
kifejlődésével sűrűn váltakozva, elmosási, lepusztulási felszínekkel tagolva je
lenik meg, esetenként több méteres vastagságban. 

Fejlődéstörténeti szempontból említést érdemel az a megfigyelés, hogy a tri
ász rétegsor legfelső szakaszán a B-tagok hiányoznak, vagy rendkívül véko-
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18. ábra. Vékony paleotalaj réteg (A-tag) a Gorba kőfejtőben (a lyukak a paleomágneses 
mintavétel helyei) 
Fig. 18. Thin paleosol layer (member A) in the Gorba Quarry (the holes are sites of paleomagnetic 
sampling) 

19. áora. Vékony, bioturbált, eredeti szerkezeti jellegeit részben elvesztett B-fácies 
Fig. 19. Thin layer of faciès В. Its original stuctural features were partially destroyed by bioturbation 
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20. ábra. A Tardosbánya Tba-3. sz. fúrás alsóbb részének rétegsora, makroszkópos szerkezeti és 
szöveti jellegei 

Fig. 20. Geological column and macroscopic stuctural and textural features of the lower part of the core 
Tardosbánya Tba-3 

S Z Í N S Z E R K E Z E T , S Z Ö V E T F . 
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SZERKEZET. SZÖVET ! F | SZlN 

21. ábra. A Tardosbánya Tba-3. sz. fúrás felsőbb részének rétegsora, makroszkópos szerkezeti és 
szöveti jellegei 

Fig. 21. Geological column and macroscopic structural and textural features of the upper part of the 
core Tardosbánya Tba-3 
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nyak. Nagyobb vastagságban csak a triász/jura határ alatt kb. 45 m-rel jelennek 
meg. 

A C-tagok világos, középszürke színűek, kalcitpettyesek, ooidosak, ritkábban 
onkoidosak. Jellemző mikrofáciesük: pelmikrit, oomikrit, zöldalgás és forami-
niferás biomikrit. 

A lofer ciklusok jellegei alapján a Tba-3. sz. fúrás jól korrelációba hozható a 
Tardosbánya környékén mélyített többi mészkőkutató fúrással, de elsősorban a 
vastag talajosodott szakaszok segítségével távolabbi szelvényekkel is. Például a 
Tba-3. sz. fúrásban 75-82 m között harántolt szakasz a Tata T-5. sz. fúrás 54,5-57,5 
m közötti intervallumában harántolt szakaszával feleltethető meg. Ha ez így van, 
akkor a tardosi fúrásban a "vezérszint" fölött, a jura határáig a triász rétegsor mintegy 
4 méterrel vékonyabb (jobban lepusztult), minta tatai szelvényben. 

A Gerecse K-i részének legfelső triász Dachsteini Mészkő rétegsorát a lábat-
lani Kecskekői kőfejtő szelvényével (a szelvénybemérést és mintázást O R A V E C Z 
J . , valamint PÉRÓ Cs. és munkatársai végezték el) és a kőfejtő közelében mélyült 
Lmk-52. sz. fúrás rétegsorával mutatom be (helye Î . ábra, rétegsor 22. ábra). 

A Kecskekői kőfejtő kitűnő feltárása a behatóbb megfigyelést és egyes spe
ciális vizsgálatok végzését is lehetővé tette. A kőfejtő alsó bányaudvara E-i 
falának ciklusos rétegsorát a 23. ábrán láthatjuk, a Ny-i fal rétegsorát a 24. ábra 
mutatja. Az alsó bányaudvarban feltárt összesített rétegsort a 25. ábra mutatja, 
a vizsgálatok eredményeivel együtt kémiai elemzéseket a MÁFI laboratóriuma, 
a termikus vizsgálatokat FÖLDVÁRI M., a mikromineralógiai vizsgálatokat E L E K 
I. végezte. 

A kőfejtő mintegy 60 m vastagságban tárja fel a rétegsort, és az alsó bánya
udvaron a rétegek mintegy 300 m hosszan, közel csapásirányú szelvényben, 
lényegesebb tektonikai zavarok nélkül követhetők. Különösen jól követhetők 
az anomálisan vastag A-tag szintjei (master bedding plane) (24. ábra). 

A ciklusok bázisán többnyire enyhén hullámos eróziós felszín található, cse
kély mértékű karsztosodásra utaló oldásnyomokkal, az előző ciklus legfelső 
részén jelentkező, és többnyire az A-tag anyagával kitöltött oldási üregekkel. 
Néhány helyen megfigyelhetők voltak a ciklusok bázisán a korábban lerakódott 
üledék kimosásával létrejött sekély, néhány méter széles árapály csatornák, ame
lyeket osztályozatlan autigén breccsa (részben fekete breccsa) tölt ki. Egy helyen 
a zöld agyagos kifejlódésű A-tagon belül lemezszerűén, kb. 20 cm vastag sö
tétszürke mészkő betelepülést lehetett megfigyelni. Ez valószínűleg az A-tagban 
gyakori fekete breccsák eredeti üledéke, amely rendszerint breccsa formájában 
felszakad, áthalmozódik. 

Az A-tagok vastagsága néhány cm-től, több mint 1 m-ig változik. Többnyire 
halványvörös, vagy zöldesszürke színűek. Mészkő, agyagos mészkő, mészmár-
ga, márga, agyagmárga kőzetfajták egyaránt megjelennek. A dolomittartalom 
2-3%, de kivételesen a 10%-ot is meghaladhatja. Az agyagásványok közül az 
illit és az illit-montmorillonit dominál, egyes szintekben 2 - 3 % kaolinittel. Az 
oldási maradékban a kis mennyiségű homok frakción belül a mállott biotit 
lemezek uralkodnak, de üde biotitot is megfigyeltek. Ezen kívül a magmás és 
metamorf kvarc szemcsék viszonylag gyakoriak, továbbá mállott földpátok em-
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22. ábra. A Lábatlan Lmk-52. sz. fúrás rétegsora és makroszkópos szerkezeti és szöveti jellegei 

Fig. 22. Geological column and macroscopic structural and textural features of the core Lábatlan Lmk-52 
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23. ábra. A Dachsteini Mészkő Lofer-ciklusos rétegsora a Kecskekői kőfejtő alsó bányaudvara 
E-i falában 

Fig. 23. Lofer cyclic Dachstein Limestone in the northern wall of the lower yard of the Kecskekő Quarry 
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24. ábra. A Dachsteini Mészkő Lofer-ciklusos rétegsora a Kecskekői kőfejtő alsó bányaudvara 
Ny-i falában 

Fig. 24. Lofer cyclic Dachstein Limestone in the western wall of the lower yard of the Kecskeki Quarry 
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25. ábra. A Dachsteini Mészkő felső szakaszának rétegsora a Kecskekői kőfejtő alsó 
bányaudvarában, a kőzetösszetételre vonatkozó, valamint a teljes kőzet О és С stabil izotóp 
vizsgálati eredményeinek feltüntetésével 

Fig. 25. Upper part of the Dachstein Limestone in the lower yard of the Kecskekő Quarry with results 
of laboratory analyses for composition and О and С stable isotopes of bulk samples 
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26. ábra. A Kecskekői kőfejtő Ny-i falának alsó 
részén feltárt vastag A-tag szelvénye. 
J e l m a g y a r á z a t . 1. laminit, 2 . fenesztrális 
pórusok, 3. gyökérnyom jellegű kalcit 
póruskitöltés, 4 . lemez-szerű intrabreccsa, 5. 
6. kalcitpettyes, 7. Megalodontaceák, 8. 
rózsaszínű szakasz. R ö v i d í t é s e k : d -
eróziós felszín (diszkonformitási felszín), se -
tengeralatti elmosási felszín 

Fig. 26 Section of the thick bed A exposed in the 
lower part of the western wall of the Kecskekő 
Quarry. Legend: 1 laminite, 2. fenestral pores, 
3. calcific pore filling, probably of root-cast origin, 
4.rip-up breccias, 5. argillaceous 6. calcite 
speckled, 7. Megalodontacea, 8. pinkish interval. 
Abbreviations: d- disconformity surface, se 
- submarine ravinement surface 

líthetók a könnyű frakcióban. A ne
hézásványok közül a gránát és az epi-
dot említhető. 

A Ny-i fal alsó részén feltárt anomá-
lisan vastag A-tag jellegeit részleteseb
ben a 26. ábrán láthatjuk (a szelvény 
helyét a 24. ábrán is feltüntettem). A 
mintegy másfél méter vastag réteg 
belső eróziós felszínekkel tagolt. 

Alsó szakasza világosszürke, m m 
méretű elágazó, kalcittal kitöltött, va
lószínűleg gyökérnyom pórusokat tar
talmaz és caliche jellegű vékony lami
nit szintek tagolják. E szakasz legfelső 
részén észleltük a legnagyobb dolomit 
tartalmat (13%). A felsőbb szakasz hal
vány rózsaszínű, ugyancsak gyökér
nyom pórusokat tartalmaz. Erre hatá
rozott eróziós felszínnel települ a la-
minites B-tag. 

A rétegsor egy kiválasztott szaka
szának mintáiból (teljes kőzet О és С 
stabilizotóp vizsgálat készült ( D E Á K J. 
1986). Az eredményeket a rétegsorba 
illesztve a 25. ábra, továbbá 27. ábra 
8 0 1 8 / S C 1 3 diagramja mutatja. Az 
eredmények egyértelműen jelzik, 
hogy a C-tagok normál tengeri kör
nyezeten képződtek és korai diagene
zisük is itt zajlott le. Az egyetlen ki
ugróan eltérő (5 O 1 8 = -4,4%o) adat je
lez meteorikus diagenezist. A meg
vizsgált A és a B-tagok is tengeri kör
nyezetre utaló diagenezist jeleznek. Itt 
az egyetlen eltérést a vastag talajoso-
dott szint legfelső, laminációt mutató 
mintájánál kaptuk, amely a meteori
kus diagenezisre jellemző izotópará
nyokat mutatja. Az izotóp adatokból 
számított paleohőmérsékleti értékek 
( D E Á K ] . 1986) a 25. ábrán láthatók. 
Ezek értékelésénél azonban a diagene
tikus folyamatokat is szem előtt kell 
tartani. 
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27. rfbra. A Kecskekői kőfejtő Dachsteini Mészkő mintáin (teljes kőzet) végzett О és С stabil 
izotóp vizsgálatok diagramja. J e l m a g y a r á z a t : A - a z A-tagból, В - a B-tagból, С - a C-tagból 
vett minták 

Fig. 27. О and С isotope values for bulk samples taken from the Dachstein Limestone succession of the 
Kacskekő Quarry. Legend: A - samples from member А, В - samples from member В, С - samples from 
member С 

Összefoglalás, következtetések 

1. A Gerecse északi részén kőfejtők, valamint különböző célú magfúrások 
lehetővé tették a Fódolomit Formáció legfelső részének, továbbá a Fódolomit 
és a Dachsteini Mészkő Formáció közötti jelentős vastagságú átmeneti egység, 
valamint a Dachsteini Mészkő felső szakaszának részletes szedimentológiai 
vizsgálatát és ciklicitási jellegeinek tanulmányozását. 

2. A Fódolomit Formáció felső, a nori emeletbe sorolható szakaszát az árapály 
öv alatti (szubtidális) sekélytengeri (C-tag) és árapály síkságon létrejött sztro-
matolitos, algaszőnyeg fáciesű (B-tag) ciklusos váltakozása építi fel. A két tag 
vastagsága közel egyenlő. Egyes szakaszokon viharbreccsa betelepülések jel
lemzők, melyek mindkét jellemző litofácies többé-kevésbé konszolidált állapot
ban áthalmozott törmelékét tartalmazzák. A ciklusok teljes dolomitosodása a 
periodikusan ismétlődő alacsony vízszintek idején történhetett, mikor a plat
form jelentős része szárazra került, árapály síksággá vált ( H A A S 1 9 8 8 ) . 

3. A Fódolomit és a Dachsteini Mészkő közötti átmeneti tagozat vastagsága 
a területen 2 5 0 - 3 0 0 m, teljes egészében a nori emeletbe sorolható ciklusos ki-
fejlődésű, méter nagyságrendű ciklusait a paleotalaj eredetű A-tagok megjele
nése jellemzi. Az árapály síkságon képződött algaszónyeges B-tagok változó 
mértékben, de általában dolomitosodottak (gyakorlatilag szingenetikusan), míg 
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az árapály öv alatti néhány méteres vízmélységű belső seifen felhalmozódott 
C-tagok a cikusokat lezáró vízszintcsökkenési szakaszban szárazra kerülve vál
tozó mértékben dolomitosodtak: mészkő, dolomitos mészkő, meszes dolomit 
és dolomit kőzettípus egyaránt megfigyelhető, olykor egyetlen cikluson belül 
is. A dolomitosodás esetleges, részleges és gyakran szelektív, azaz csupán egyes 
szöveti elemeket érintő volt. 

4. A Dachsteini Mészkő felső, a rhaeti emeletbe sorolható szakasza mintegy 
200 m vastagságú. Ennek alsó részén a ciklusok paleotalaj eredetű A-taggal 
kezdődnek, majd az árapály síkságon képződött algaszónyeges fáciesű B-taggal 
mennek át a szubtidális környezetben képződött C-tagba, amit többnyire ismét 
paleotalaj réteg fed. A rhaeti Dachsteini Mészkő uralkodó részén azonban a 
B-tag kimarad, vagy csak igen kis vastagságú. A "szabályos" lofer ciklusok közé 
vastagabb felszíni mállást szenvedett ("talajosodott") vöröses, zöldes színű ré
teg-kötegek iktatódnak be. Ezek olyan ciklusok, melyekben rövid tengerelöntési 
szakasz után a szubaerikus mállás, talajképződés játszotta a meghatározó sze
repet. 

5. A Gerecsében feltárt rhaeti korú Dachsteini Mészkő szelvények a ciklicitási 
jellegek tendenciái, az anomálisan vastag talajosodott szintek, ill. réteg-kötegek, 
továbbá a "talajosodott" szintek közötti szakaszok az elemi ciklusok alapján 
korrelálhatok. Ezzel a metódussal a biosztratigráfiai módszerekre alapozott ré
tegtani korrelációhoz képest a felbontóképesség nagymértékben növelhető. 

6. A triász és a jura időszaki képződmények határa a vizsgált területen éles 
és a fekű és fedő rétegsorok dőlésével megegyezőnek látszik (penakkordáns). 
A határ azonban a legfelső triász ciklust elmetszi és a hettangi alsó része, a 
biosztratigráfiai adatok szerint, hiányzik. Tatai megfigyeléseink alapján csekély 
szögdiszkordancia is kimutatható a triász és a jura rétegsor között. A ciklus
korreláció szerint pedig a tatai és a tardosbányai triász lepusztulási szintje kö
zött mintegy 4 m differencia van, azaz a tatai szelvényben a triász rétegsorból 
ennyi hiányzik a tardosbányaihoz képest. Mindez azt jelzi, hogy a triász-jura 
határ közelében lejátszódott nehezen kielemezhető eseménysorban a felsőtriász 
platformok kezdeti tektonikus tagolódásának, és a blokkok enyhe kibillenésé-
nek fontos szerepe lehetett. 
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