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ADATOK A DUNÁNTÚLI NEOGÉN TEKTONIKÁJÁHOZ.

Irta : Dr. Strausz László.

A Dunántúl középs és DK-i részein 12000 km 2 területei térképeztem

geológiailag. Az innen nyert sztratigrafiai és paleontológiái anyag igen gaz-

dag, st megsokszorozta az egyes területrészekrl azeltt bírt adatokat.

Ellenben a hegyszerkezeti viszonyokról igen kevés újat tudok kimutatni s

még ennek is sajnálatosan nagy része negatívum.

Húsz évve! ezeltt, míg a Böckh Hugó féle dunántúli kutatások

els megállapításai a köztudatba nem kerültek, a neogén rétegeket hatal-

mas táblákban, lényegileg nyugodt településben, de a völgyek (s egyéb

felszíni formák) által jelölt f vonalak mentén törve, kis mértékben kibil-

lentve képzeltük. Ezt a felfogást egy évtized alatt Böckh követinek (fleg

Pávay Vájná F.-nek) sikerült annyira megváltoztatni, hogy az egész

dunántúli neogént 5— 15 k n átmérj dómokkal, brachiantiklinálisokkal tö-

möttnek tartottuk. Míg azonban a töréses szerkezet hívei nem is állították,

hogy sok ers bizonyíték áll mellettük, P á v a y-ék szerint a rengeteg

dómot mérhetetlen mennyiség ténylegesen megfigyelhet dlési adat bi-

zonyítja.

Nyolc évi dunántúli felvételi munkám azzal a megállapítással kez-

ddött, hogy jelentsebb tektonikai zavarodásokat a neogén rétegek csak

a mezozoi középhegységek peremén mutatnak, a hegységtl távolabb vagy

vízszintes települések vagy pedig településük egyáltalán nem figyelhet

meg s csak elenyész kis részben mutatnak különböz zavarodásokat, de

dómokat sehol. Pedig magam közvetlen elz geológiai munkám után (ami-

kor a Villányi hegység pikkelyesen áttolódott szerkezet mezozoikumát és

a Szikszó környéki dómokba, brachiszinklinálisba gyrt pannont térképez-

tem) épen annyira el voltam készülve pannon dómok látására, mint fnö-

köm, Papp Simon, geológiai munkám irányítója, aki a történelmi Ma-

gyarország területén mindaddig csakis gyrt harmadkori területeken dolgo-

zott. Nem elfogultság, hanem a megfigyelések komolysága és kritikus érté-

kelése vezetett tehát arra a sajnálatosan sok negatív eredményre, melyeket

a Dunántúl középs és DK-i részeinek (1 : 75000- es térképekre készült fel-

vételeim eredményeit összefoglaló) tektonikai vázlata feltüntet (1. mellékelt

vázlat). Hozzátehetem, hogy más a helyzet a Dunántúl DNy-i sarkában, de

erre a területrészre vonatkozó megfigyeléseimet s a Maori többi szakem-

berének megállapításait érthet okokból nem közölhetem.

I. A Mecsek hegység környéke.

A most tárgyalandó területeken legváltozatosabb tektonikai viszonyo-

kat a Mecsek neogén elhegysége mulat. Hat nagyobb egységbe foglalom

ezt a részt :

1. neogén monoklinális lejt a Mecsek DK-i lábánál.

2. Magyaregregytl Horváthertelendig az ersen gyrt mediterrán.

3. Magyaregregy és Kisvaszar közt zavarodott pannon.
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4. vízszintes pannon Kisvaszarlól Simoniéig.

5. pannon által vékonyan borított alaphegység Ibafától Bükköseiig.

6. a hegység DNy-ig szegélyén enyhe délies dlés pannon, keskeny

sávban Cserdill Bécig.

Az els egységre vonatkozó megfigyeléseim egyáltalán nem újak,

Böckh J. (1), Vadász E. (2) és saját régebbi (3) eredményeimmel

egyeznek, a másodikra vonatkozóan sem minden adatom új, fleg a Há-

romháztól Magyarhertelendig húzódó szinklinális és a tle északra lev
antiklinális elssorban Pávay Vájná F. (4) és Vadász E. meg-

állapításai.

1. Pécstl Pécsváradig (ill. Zengvárkonyig) a Mecsek és Zeng DK-i

lábánál a neogén rétegek a helvéttl a pannonig csökken szögben D és

DK felé dlnek. Feltn, hogy a pannon homokrétegeken belül sok helyen

jelentkezik kisebb diszkordancia és pedig a fedbb helyzet rétegek 2—

3

fokkal kisebb (de hasonló irányú) dlést mutatnak, mint az alsóbb réte-

gek. A Mecsekszabolcs és Püspökbogád közötti nagy homokbányákban
azonban a pannonon belül 50 fok düléskülönbség is van ; itt tehát e kép-

zdmény lerakódása idején (valószínleg a fels pannon alsó részén) tör-

tént a neogénben a legersebb kimozdulás, míg utána (de valószínleg

még mindig a fels pannon idszak folyamán) már csak csekély mérték-

ben emelkedett tovább a medencéhez képest a hegység.

Pécs nyugati szélénél Ferenczi 1. (8) a pannonon belül szintén

kimutatott feltn diszkordanciát, de az illet feltárás ma már nem látható

Pávai Vájná F. szerint a triász Pécsett a pannonra és a pleisztocén-

re rátolódott. A pannonra való rátolódás kétségkívül megfigyelhet, (de nem
a pannon legfiatalabb szintje van itt jelen !), ellenben a pleiszfocénra való

rátolódás nem állapítható meg.

2. Az alaphegységtl közvetlenül északra terresztrikus, kevéssel to-

vább tengeri mediterrán és szarmata rétegek települnek. Ezeket az észak

felé elre nyomuló mezozoi hegység ersen meggyrte. Ez a meggyrtség

nyugatról kelet felé fokozódik s igen valószín, hogy ez arányos (párhu-

zamos) az alaphegység északra való elretolódásának fokával. Legnagyobb

intenzitású a neogén gyrdése Komlótól É-ra Egregyig, ahol a mezozoi-

kum határa hirtelen kiszögelik messze északra.

Legnagyobb szerkezet ezen a területen az az antiklinális, mely kb

kelel-nyugali irányban húzódik Horváthertelendtl Egyházbérig 13 km. hosz-

szan és 2—3 km szélességben. Túlnyomó részét édesvízi mediterrán homok
•és homokk, néhol konglomerát, illetve agyagos homok alkotja. Csak ke-

leti részén jelenik meg a slir és a törtön lajtamész, st az északi szárny-

ban kis darabon a szarmata is. A déli szárny dlései elég enyhék (4— 12

fok), az északi meredekebb. Mindszenttl délre 55 fokot is elér. Nyugat

felé a vonulat eleg jól záródik, Horváthertelend körül a mediterránban

17h 12 fok, a pannonban (melybe pedig általában nem megy át ez a szer-

kezet) 20h 12 fok és 20 h 7 fok dlésekkel. Kelet felé Egyházbérnél alluvium

•és lösz alatt tnik el az antiklinális gerince és északi szárnya (kétes, hogy

eróziós vagy tektonikai okból), míg a déli szárny Magyarhertelendig hú-

.zódik.
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Ili lép fel területünk második legszebb szerkezete: Háromháztól Ma-
gyaihertelendig tarló, az elbbi vonulattal párhuzamos (kelet-nyugati)

szinklinális, kb. 6 km hosszú, 1—2 km széles. A szinklinális tengelye domb-
háton fut és legnagyobbrészt lösz borítja, míg a szárnyak a meredek
völgyoldalon feltártak. Mind az északi, mind a déli szárnyban legalul slirt

találunk, fels határán a jellemz Turritellás-Corbulás réteggel, felette lajta-

meszet és homokot, majd szarmata meszel. Vadász térképén az északi

szárnyban Egyházbértl Hertelendig végig jelöl egy keskeny pannon sávot.

Én ezt csak az egregyi nyugati homokbányánál találtam jól feltárva, de
mérni itt sem tudtam benne. Az északi szárnyban a szarmata dlés 20—30
fok, a déli szárnyban valamivel kevesebb. Itt azonban nagyon jól meg-
figyelhet, hogy felette a pannon diszkordáns, hasonlóan északi irányú,

de csak 3 fok dlést mutat. Kelet felé a szinklinális záródására utal Ma-
gyarherlelendtl északra délnyugati, tle délre északnyugati dlés. Nyugat

felé ez a szinklinális nem követhet pontosan, lehet, hogy Háromházon túl

is megvan Kánig, a hollófészki antiklinálistól közvetlenül délre. Ez esetben

teljes hossza 14 km.

Magyarhertelendll délkeletre édesvízi mediterrán homok, agyag és ho-

mokkben, valamint a felsmediterrán slirben jó dléseket mértem ; ezek

egy dél felé nyitott (a triászra támaszkodó) féldómot sejtetnek.

Husztóttól nyugatra, Abaligettl északra és Orf körül nem tudtam pon-

tosabb képet alkotni az adatok szórványossága miatt. Bános és Magyar-

szék közt van sok feltárás, jól mérhet dlésekkel, de ezek sem egyesül-

nek nagyobb szerkezeiben. Barálurtól délre és Németszéktl délre szinkli-

nálisokat jeleznek az ellentétes dlések, Sikondától délnyugatra egy kicsi

anliklinálisnak a teteje is fel van tárva s látszik a dlés fokozatos megfor-

dulása — azonban összefüggést nem találtam az egyes apró szerkezetek

közt.

Innen keletre egy nagy teknt figyeltem meg. Jól jelzik ezt mind a

dlések, mind a rétegek elhelyezkedése. Mediterrán homok és kavics-

ban Sikondánál keleti, Mániánál északi, Budafától keletre északnyugati.

Komlónál délnyugati dlések három oldalról körülveszik a mélyedést, mely-

ben középütt vízszintesen települ a fed slir. E szerkezetnek déli folytatása

a Vágót, Kozári-rház és a budafai régi nagy homokkbányáig (a mezozoi-

kum haláráig) mindenütt északi dlést mutató édesvízi mediterrán terület.

Komló, Magyarszék és Pölöske közt sok dlést mértem a neogén ré-

tegsor valamennyi tagjában, de ezeket nem tudtam egységbe foglalni. Elég

zavarosak a dlések innen ÉK-re Magyaregregyig is, azonban egy fel-

tn zavarodási vonalat Pölöskétl majdnem egészen Egregyig követhetünk.

A pölöskei Hochkopf DNy-i tövében lév árok fels részén a budafaihoz

hasonló homokk és fedjében slir agyag délnyugat felé dl, közvetlenül

északabbra 22 V2
h 20 fok a dlése s ebben az északi szárnyban tovább

a torion és a szarmata is megjelenik. Hogy azonban ez antiklinális-e

vagy csak törés van a két nagyjából ellentétes dlés közt, az kétes.

Innen ÉNy-ra a vasút kanyarodójánál csak az északi szárny van

meg ; homokk, slir és lajtamész északnyugati 55—75 fokos dléssel. A
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Vajda hegytl Ny-ra lev nagy árokban mindkét szárny megvan, fleg az

északiban szép a rétegsor a szarmatától a mediterrán aljáig. Igen szépen

n itt a dlés foka kb. 20-tól 90 fokig ; a tengelyben függélyesen állanak

az alsó mediterrán homokkrétegek, majd délkelet felé gyorsabban elsi-

mulnak egészen 8 fokig. Talán ezen antiklinális tengelyének folytatását jel-

zi 3 km-rel tovább ÉK-re a Nagyerdhegytl D-re (szintén slirben és édes-

vízi mediterrán homok és agyagban) hasonló irányú antiklinális.

3. Kisvaszarlól keletre az ers gyrdés nemcsak a mediterránt érte,

hanem a pannont is. A vaszari erd és Szalatnak körül jelents dlések

vannak, azonban e vidék tektonikai viszonyainak megítéléséhez nincs

elég adat.

4. Kisvaszartól Csebényig és Simonfáig (keletrl nyugatra) kb. 5— 10

km széles sávban elég jól feltárt pannon rétegeket találunk. Ezen a te-

rületen 27 általában igen jól mérhet biztos vízszintes rétegzést figyel-

tem meg, míg köztük elszórva csak 6 kis fokú (2—4 fokos) dlési találtam

Eszerint tehát a mediterrán gyrdése a Mecsektl ÉNy-ra lev pannon

legnagyobb részét már háborítatlanul hagyta. Igaz ugyan, hogy a megfi-

gyelt rétegzések elég szórványosak, hiszen 6 —8 km 2
-re jut csak egy-egy

tektonikai adat.

Ettl a területtl északra a Kapós völgyéig a lösz és pleisztocén ho-

mok alól alig bukkan el a pannon és a kevés feltárás alapján tektonikai

viszonyairól nem alkothatunk képet. Valószínnek látszik, hogy ezen vi-

dék pannonja is teljesen nyugodt település, mint a tle közvetlenül

délre lév és a legközelebb északra (Felsmocsolád, Somogyacsa körül)

lev pannon képzdmények. Meg kell jegyezni, hogy a geofizikai vizsgá-

latok errefelé a mélységben szerkezetet (törés vagy antiklinális) tételeznek

fel, lehet azonban, hogy ez pannon eltti s így a felszínen nem kimu-

tatható.

5. Ibafa, Almáskereszlúr, Bükkösd és Hetvehely közt részben a fel-

színen, részben pedig csekély mélységben megvan a triász és perm alap-

hegység, azon kavicsos-konglomerátos mediterrán, felette elég vékony pan-

non homok települ. A feltárások jók és elég srn is vannak s a pannon-

ban vízszintes rétegzést mutatnak. Sajnos a mediterrán itt nem jól réteg-

zett, így csak annyi állapítható meg, hogy ez a terület a fels pannon óta

nem gyrdölt, legfeljebb emelkedett. Arra pedig nincs adatunk, hogy a

mediterrán és fels pannon kor közt voltak-e tektonikai változások ezen a

mezozoikummal alátámasztott területen.

6. Szenllrincll Vásáros-Bécig a pannon általában délies kis fokú

dlést mutat. Szentlrinctl északra 15h 3 fok és ll h 3 fok, Helesfánál 14h 2

fok és 10 '/2
h

1
1

2 fok, Nyugatszenterzsébettl északra 15 h
1 fok (vagy vízszin-

tes ?), Nyugatszenterzsébettl Ny-ra 15 h
1 fok, Mozsgónál igen kétes dél-

nyugati, Szulimánnál kétes 17h 6 fok és 9— 12h 5— 10 fok, Magyarlukafánál

9 h 6 fok, Bécnél 13 h
1 Vs fok dlést találtam. Ezek az eredmények ugyan

nem teljesen egyezk, mégis jelzik itt a Mecsektl délre lev területnek a

pannon után történt relatív süllyedését — amire Pécs körül s még kele-

tebbre is sokkal jobb adatok is vannak. Gyrdést azonban nem lehet itt

sem kimutatni.
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Boldogasszonyfa, Antalszállás és Szí. Lukapuszla körül van még né-

hány dlés a pannonban. Ezek csatlakozni látszanak a szóban lév déli

dlés sávhoz. A Rapolyhegy körül pedig jó vízszinles rétegzéseket talál-

tam, ez az elbbi (4. számú) tektonikai területegységhez tartozhat, ha köz-

vetlenül összefüggést azzal nem is mutat.

A geofizikai vizsgálatok Kadarkuttól kevéssel délre egy nyugat-keleti

irányú antiklinális vonulatot tételeznek fel. Ennek nem mondanak ellent a

geológiai megfigyelések, bár számotteven nem is támogatják. Ami kevés

mérés lehetséges volt ilt a pannonban, az a feltételezett antiklinális tengelyé-

nek irányában vízszintességel mutal, tle délre délies dléseket. Északabbra

pleisztocén alatt tnik el a pannon, azonban ennek oka nemcsak északi

dlés lehet, hanem esetleg csak régebbi, pleisztocén eltti erózió állal lérle-

hozott térszíni különbség.

A Zeng mezozoikumával É-on és K-en érintkez neogén képzd-
mények ersen zavart települések, ezekben a zavarodásokban nagyobb

rendszert kimutatni, ill. Vadász ezekre vonatkozó megállapításait lénye-

gesen bvíetni nem sikerült. A Zeng csoport ÉK-i szélén a fels pannon

rétegeket is ersen kimozdult helyzetben találjuk. Kárásznál 22—24 h
,
10

—

15", Szászvárt 23h 12", Császtán 4 és fél h 8— 18°, Váralján É 15°, Nagymá-
nyoktól D-re általában északias 15—20 fokos (csak egy helyen, a szén-

bánya mellett 9 h 6—7"), Kishidason 3 1
' 5° dlést mértem. Általában tehát a

kiemelkedett mezozoi alaphegység fell el dlnek a pannon rétegek. Dlé-

süket nem kell okvetlenül gyrdéssel magyaráznunk, hanem esetleg csak

a hegység kiemelkedésével s a széls részek megbillenésével. Csak egy

helyen, Kismányoknál figyeltem meg tényleges gyrdést : itt a falutól ENy-

ra a pannon a dombhát északi részén É felé dl, a déli lejtn a falu széle

felé K-re fordul, mig a templom mellett már déli 12 fokos dlés. Ez tehát

egy kis, kb. fél km. széles antiklinális.

II. A Mecsektl DK-re lev vidék.

A Mecsektl távolabb D-re és DK-re es dombvidéken, valamint a

fazekasbodai alacsony gránithegység területén már kevesebb adatunk van

a neogén képzdmények tektonikájáról.

A gránit vonulat és a Zeng mezozoikuma között a miocén rétegek

elég jelentsen kimozdultak, de egységes tektonikai képet nem mutatnak,

a pannon ill majdnem teljesen hiányzik. Az Ófalutól K-re es részeken

elbb a jurának, majd a gránitnak abradált felületére már csak a pannon

települ (valószínleg csak felspannon) vízszintes helyzetben, itt a medi-

terrán rétegek hiányoznak.

A gránitvonulattól D-re es neogén képzdmények egy DNy—EK
csapású szinklinálist képeznek, melynek ÉNy-i szárnya jól fel van lárva

Kékesd és Szebény között, kevésbbé jól felismerhet innen tovább EK felé.

A DK-i szárnyat képviseli a Kéménd—Szabar közti alsópannon és jura

vonulat, tovább ÉK-re a bátai triász rög. A szinklinális tengelyében pedig

a fiatalabb pannon rétegeket találjuk vízszintes helyzetben. Ezt a kb. 20
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—23 km hosszú és 15 km széles szinklinálist a gravitációs mérés a felszíni

geológiai vizsgálat eredményével teljesen megegyezen mulatta ki.

Ennek a szinklinálisnak végzdése DNy, illetve Ny felé nincsen tisz-

tázva. Lehetséges, hogy a mélyben kb. hasonló csapással folytatódik,

de az is lehet, hogy ellaposodva beleolvad a Villányi hegység és Mecsek

közti szélesebb teknbe, mely a pannonban már valószínleg nem szen-

vedett számottev kimozdulás!.

Pécs és a Villányi hg. közt igen kevés a pannon kibúvás, ezt a te-

rületet túlnyomóan pleisztocén képzdmények fedik, ezért az itteni neogén

tektonikáját egyenlre ismeretlennek kell mondanunk. A Villányi hegység-

tl délre pedig neogén nem is bukkan el, csak pleisztocén s abban sze-

rintünk gyrdés kimutatható nyomairól nem is lehet szó.

III. A Mecsek és a Kapós közti terület.

A Bálaszék—Hidas—Szászvár—Sásd vonaltól É-ra és EK-re Simon-

lornyáig ill. Szekszárdig majdnem 2 l

2 ezer km 2 területen vízszintesnek

tartom a fels pannont ; idsebb képzdmények nincsenek a felszínen

Vaszar és Sásd között elég jók a feltárási viszonyok s a rétegzések is meg-

bízható méréseket tesznek lehetvé (itt csatlakozik területünk az I. 4. alatti

részhez). Vaszartól Döbröközig a mérési adatok igen szórványosak, Csib-

ráktól Csernyédig, Alsópél és zd között, valamint Béláétól Mcsényig a

szekszárdi dombvidék nyugati oldalán még kevesebb az adat, de itt is

nvugodtnak látszik a pannon települése. Szekszárd, Kurd, Kistormás, Zá-

vod körül, valamint Gerenyás pusztától Tolnanémediig azonban bven
mérhettem vízszintes rétegzéseket. így a szóban lév vidék tektonikai ké-

pének megalkotásához közvetlenül mérési adatokból csak negatívumokat

nyerünk : területünkön pannon utáni gyrdések nincsenek. Kurd körül

brachiantiklinálisnak nyoma sincs, itt nagy területen kifogástalan vízszintes

rétegzést találunk. A Kapós balparlján egy állítólagos északi szárny ki-

mutatásáról szó sem lehet, hiszen ott a lösz és homokos lösz nem erede-

tileg vízszintes rétegekbe rakódott képzdmények, azokban dlések mérése
tektonikai szempontból irreleváns. Szárazd körül sem tartom kimutatható-

nak a gyrdést, bár itt a faluban D-i 1 fokos, a gyönki vasútállomástól

DK-re a 171-es pont alatt kétes 2h 2° dlés a feltételezett dómba beleillene

Ezzel szemben Gerenyás körül és tle E-ra csupa vízszintest mértem, ott

ahol az Anglo-Hungarian (illetve kincstári földgázkutatás) térképei a bra-

chiantiklinálisnak megfelel jelents dléseket tüntetnek fel.

Ha a dlésekbl nem is, a pannon rétegek elterjedésébl vonhatunk
tektonikai következtetéseket. A szekszárdi dombvidék pannonja olyan ma-
gasra kiemelked, É és K felé meredek oldalakkal határolt egységes töm-

böt képez (vízszintes rétegzés mellett), hogy azt hosszú, egyenes törésvo-

nalak mentén kiemelkedettnek kell tartanunk. Ezen a területen kívül majd-

nem mindenütt élesen határolja É, ill. Ny fell egy-egy folyó vagy patak

völgye a pannon foltokat, melyek ezektl az elég szabályos vonalaktól D,

ill. K felé a. dombok löszlakarója alatt tnnek el, míg az említett határoló
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völgyek E, ill. Ny-i oldalán hasonló lérszini magasságban nyoma sincs a

pannonnak. E jelenség legegyszerbb magyarázata természetesen az lehel,

hogy a terület apróbb táblákra töredezett s ezek nagyjából hasonló közép-

magasság mellett DK-re dlnek. Ez kb. megfelelhet Kadic felfogásának

is (Földt. Int. Évi jel. 1922). A feltételezett vetk ugrómagasságát nem isr

merjük, de a pannonnak ilyen térszíni elhelyezkedését táblánkint (2— 10 km
távolságonkinl) 40—50 m levetdés már elidézhette. Ez átlag '/s fok, ma-

ximálisan is csak másfél fok dlést jelentene. Természetesen a felemelt és

lesülyedt részek közti magasságkülönbséget az erózió is befolyásolhatta,

de éppúgy mélyíthette tovább a depressziókat, mint ahogy elpusztíthatta a

tetket, ez tehát részletes adatok hijján számításon kívül hagyható. Bizo-

nyíthatók csak akkor lennének ezek a törések, ha a D-i, ill. K-i partok

felszínen feltárt rétegeinek kétségtelen folytatását az illet völgyek É, ill.

Ny-i oldalán a mélyben megtalálhatnék ; ez pedig nem történt meg, rész-

ben a fúrások kis száma, részben a parallelizálás lehetetlensége következ-

tében. Mint sztratigrafiai dolgozatomban (10) leírtam, a kurdi templom melletti

kútfúrás gazdag kövüleles réteget ért el 20—30 m mélység közt Mivel az

ennek megfelel réteg a Kapós túlsó partján (a falu D-i végénél) nem le-

het több, mint 20 méterrel magasabban s olt kétségtelen vízszintes hely-

zet, Kurdnál a Kapós völgye még csak akkora vett sem képviselhet,

mint amekkorát fentebb jeleztem. Elképzelhet persze az is, hogy itt a

f törés nem a kanyargó völggyel esnék egybe, hanem ettl kevéssel eltér

(itt északnyugatabbra es) egyenes vonal mentén húzódnék, pl. a következ

vonalon : Döbrököz — 129-es kereszt Kurdtól közvetlen Ny-ra Kurd és

Csibrák közt a mút 118-as pontja. Ez esetben Kurd falunál és tle D-re

csak az erózió okozta volna a pannon felszín bemélyedését.

Mindez azt mutatja, hogy területünkön a pannon igen nyugodt tele-

pülés és ha vetdéseket, töréseket egyes patakvölgyek mentén feltételez-

hetünk is, azokat nem kell nagyméreteknek tartanunk. Hogy az említett

feltételezhet állag fél fokos D-i, illetve DK-i dlések a pannonban való-

ban megvannak-e, annak megállapítására a bányászkompasz nem elég

pontos mszer.

/V. A Kapós és a Balaton közti terület.

A Kapós és a Balaton közti területen felspannonnál idsebb kép-

zdményeket nem találunk.

1. Kaposvár környékén nincsenek feltárva pannon rétegek, se a Ka-

pós völgyétl É-ra a Szöcsénypuszta—Marcali—Pamuk—Polány—Ecseny

—

Igái—Várong—Pári vonalig. Ennek a nagy területnek tektonikájáról köz-

vetlen felszíni megfigyelések, dlés-mérések alapján nem állapíthatunk

meg semmit. A Gadány, Bize és Négyföldes puszta közt feltételezett dóm

nem figyelhet meg, a pannonjai képzdmények itt nem bukkannak el

a pleisztocén homokos agyagos rétegek alól, ez utóbbiak pedig szabályos

rétegzdést nem mutatnak s bennük tektonikai értékkel biió dlések nem

mérhetk.
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2. Az említett Marcali—Igái— Pari vonaltól É-ra a tamási 1 : 75000 la-

pon és a marcali lap K-i részén (a Látrány—Gamás —Somogyvár vonalig)

már számos pannon kibúvás: találunk, de megbízható, kifogástalanul

mérhet rétegzéseket alig. Tamásitól D-re kisebb pannon kibúvásokat, Pári

É-i részén vízszintes pannon homokot, a falutól D-re pleisztocén (átmosott)

homokos agyagokat figyeltem meg.

Szakcs és Koppányszántó közt (homok és agyagbányában) jól feltárt

vízszintes pannon rétegeket láttam. A tamási térképlap ÉK-i határán Ma-

gyarkeszi faluban bukkan el a pannon feltnen hasonló kzetanyagok-

kal, mint a legdélibb részen. Itt is vízszintes réteg.ést találtam, csak pár

méterre kiterjed helyi lezökkenések voltak láthatók a falu ÉNy-i részén.

Tabtól Ny-ra szintén vízszintes rétegzéseket találtam, a Böttse hegy

É-i tövében és Csabapusztánál, st már Tabtól közvetlen DNy-ra az Öreg-

hegy és Csabai hegy közti téglagyár gödrében is valószínleg vízszinte-

sek az agyagrétegek (a felszíni megfigyelés nem teljesen biztos adatait

megersíti egy kút alján talált vízszintes rétegzés [szóbeli közlés]).

Jó vízszintes rétegzdéseket adott a lap ÉNy-i része. Karódtól É-ra,

Köttsétl D-re és Csicsal pusztánál. Csupán Nagycsepelynél láttam egy kicsi

(fél méter mély és 1 m széles) agyaggödörben meredek DK-i dlést, ami

nyilván csak egy felszíni zavarodás volt.

Tab és Bábonymegyer közölt vannak kisebb tektonikai zavarodások.

Bábonynál DDK-i csekély fokú bizonytalan dlés. Tab keleti végénél a

nagy téglagyárban lépcss Szökkenésekkel kapcsolatos cca 20 fokos D-i

dlések (1. Lóczy: „Balaton" (5) is), a tab-kányai úton kb. ÉNy-i ten-

denciájú flexurák, az Öreghegy ÉK-i oldalán lev homokbányában hatal-

mas rogyás (8— 10 m mélységig összetöredezett homokktáblák), a legfels

agyagrétegekben É-i kb. 5 fokos dlés volt megállapítható. Mindezek helyi

zavarokra utalnak, nem pedig regionális szabályos gyrdésekre.

A térképlap közepe felé Tabtól D-re a hatalmas lösztakaró alatt ke-

vés helyen figyelhet meg a pannon. Magyarkérnél egy kis feltárásban

bizonytalan D-i, Bedeg É-i részén elég jó K-i (4 fokos), Miklósi D-i végé-

nél helyi rogyás jelleg 16h 15" dlés alig adhatnak alapot egy É— D-i ten-

gely antiklinális feltételezéséhez, Ny—K-iéhez pedig semmikép. S jelen-

tségüket igen csökkenti az, hogy Miklósi K i részén s Bedegtl D-re jó

vízszintes rétegzdéseket találtam. A vidék uralkodó tektonikai jellegét

ezekben látom, nem az egymásnak többé-kevésbbé ellentmondó bizonyta-

lan dlésekben.

Andocson és tle 3 km-re É-ra vízszintes rétegzéseket mértem, bár

utóbbi helyen a 15—20 m hosszú feltáráson belül kb. 1 fok ingadozást

észleltem, az elbbinél pedig a feltárás szélénél egy egész kis helyi lezök-

kenést. A lap DNy-i részén Ecsenyen és Igáitól É-ra a Csúcsos dombon
jó, Bonnyapuszta felett és Derecskén kevésbé határozott vízszintes réteg-

zést, Gadács mellett igen kis fokú (1— 1'5°) déli dlést találtam.

A somogyvári lapon Felsmocsoládtól É-ra jó, tle D-re és Ny-ra

bizonytalanabb vizszintességet mértem. Geszti DNy-i végénél löszcsigákat

tartalmazó, szabálytalanul rétegzett kissé agyagos homok, valamint Mer-
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nyétl É-ra valószínleg pleisztocén korú sárga homok, nem lehet komoly
mérés alapja. Somogyvár körül sem találtam a pannonban mérésre jogo-

sító feltárást. Kisbabod körül vastag lösz alatt az átmosott pannon agyagos
homokok szabálytalanul rétegzettek, egy helyen azonban a szálban álló

pannonban találtam rétegzést, vizszin leset.

A tamási lap területén kétségkívül kevés tektonikai adatom van. Azon-
ban kevésbbé adhat ez hibás eredményi, mint a kritika nélkül való mindent
mérés. Nem mértem negyedkori lejttörmelék-jelleg anyagokban (I. elbb),

sem keresztrétegzett homokokban, st rétegzett agyagos pannonban sem.

hogyha a réteglapok, illetve réteghatárok szabálytalanságának foka a fel-

tételezhet általános dlés fokát meghaladta.

Megersíti megfigyeléseimet id. Lóczy-nak (5) egy nagyfontosságú

megállapítása. 0 a Limnocardium vutskitsi-s kövületes szint tengerfelettr

magasságának fokozatos csökkenését mutatta ki Kötlsétl Kapolypusztáig,

8 km távon 40 m esést (DK felé). Ez pedig V3 foknak felel meg, vagyis

praktikusan véve nyugodtan vízszintesnek mondható, bányászkompasszal

ekkora dlés nem mérhet.

így a félig részletes felvétel alapján is kijelenthetünk annyit, hogy

nagyobb tektonikai szerkezetek, határozott gyrdések ezen a területen

nincsenek s ha valami minimális egyenetlenségek egészen részletes felvé-

tellel, aknázással esetleg kimutathatók is volnának, praktikusan véve az

egész területet gyretlennek kell tartanunk. Nagyobb vetdéseket sem tar-

tok valószínnek. Mind a Kiskoppány, mind a Nagykoppány völgye mor-

fológiájával felkeltheti K— Ny-i törés gondolatát. Azonban mindkét esetben

az E i alacsony völgyoldal teljesen lösszel fedett s így nincs mit összeha-

sonlítanunk a déli völgyoldal jól feltárt pannonjával. Éppen ilyen bizonytalan

a kb É—D-i irányú mellékvölgyek keletkezése is, én ezeknek nem tulaj-

donítok tektonikus eredetet. Arról szó sem lehet, hogy ezeknek két oldalán

különböz képzdményeket találnánk, ami relatív elmozdulásra utalna.

3. A marcali lap É-i középs részén már kimozdult, zavarodott fels-

pannon rétegeket találunk.

Kretzoi 1935. évi térképén (5359. lap) a Szöllsgyörök— Petend

—

Lengyeltóti közti területen 6 dlési adatot tüntet fel, melyekbl DNy— ÉK
csapású gyrdésre következtet. E dlési adatokat aknázással általában

megersíthettem, de az adatok egy része a nagy terület szabályos gyr-
dés helyett inkább szabálytalan, apró helyi kimozdulásokra, inkább töré-

sekre, lezökkenésekre utal. A DNy—ÉK csapásirány azonban jól megfigyel-

het s a somogyvári, lengyeltóti, gyugyi és lipóci völgyek irányában is ki-

fejezésre jut. Mind e völgyek DK oldalán fel van tárva a pannon, mig az

enyhébb lejtés ÉNy oldalakat homokos lösz takarja.

Öreglaktól K-re az aknázás megersítette a feltételezett délies dlést

általánosságban, bár kisebb helyi zavarodásra is utalnak ellendlések (Hár-

maskúlnál, Somogyvártól Nv-ra). Az Öreglag—Somogytur (ill. Karád) közti

DNy—ÉK (vagy NyDNy—KÉK) vonaltól délre nem találhatók a fels pan-

non (L. vutskitsi-s) faunák, szerintem itt a kövüleldús szint már a mélybe

slyed és a legfels pannon kövületmentes rétegek (valamint vastag pleisz-
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tocén) takarják. Ez is a feltételezett délies dlési tendencia mellett szól.

Mezkomárom, Enying és Lepsény környékén nem találtam kimutat-

ható rétegzavarodásokal.

4. Rád psz-tól É-ra, Telekinél és Kerekitl DNy-ra egy vonalban, egy

csapásban 3 délies dlést mértem a fels pannonban
;

ez, ha kis súlyú

adat is, déli monoklinális mellett szól, ami elég plauzibilis. Ezenkívül a

siófoki lapon csak vízszintes rétegzéseket találtam, így Kröshegynél, Szán-

tódon, a bálványosi malomnál, Ségvárl, Nagyberényben, Adándon, Enyin-

gen, Enying és Mezkomárom közt. Az adatok száma a terület nagyságá-

hoz képest sajnos elenyésznek mondható.

V. A Balaton környéke.

1. Akarattyánál a Balaton ÉK-i szögletében közvetlen egymás mel-

lett 4 h
1 fok és 8—

9

h 3—8 fok dléseket és apró vetdéseket figyeltem meg.

A magaspart itt valószínleg annak a fiatal (pleisztocén korú) törésnek az

eredménye, amely mentén a Balaton medencéjének £K-i része beszakadt.

Lóczy itt Akarattyánál egy lapos boltozatot tételez fel ; a fentebb említett

dléseket nem a boltozattal, hanem a töréssel kapcsolatosnak tartom.

2. Zamárditól közvetlen DDNy-ra a Khegy eltti völgy K-i oldalán

ÉÉK-i egy—másfél fokos, a völgy Ny-i oldalán DK-i 3 fokos dlést mér-

tem. Ezek is a Balaton medencéjét kialakító feltételezhet törésvonal kö-

zelében vannak ; talán a két dlés közli völgy mentén (Zamárdi falu

és a Khegy közt) a Balatonpartra merleges irányú kisebb törést is fel-

telezhetünk, jóllehet a völgy mindkét oldalán ugyanazon képzdményeket
találjuk.

3. Berhida körül kb. 4 km hosszúságban figyeltem meg a Séd jobb

partján másfél fokos D-i, DK-i dlést. Itt joggal feltételezhetjük, hogy ÉNy
felé a Séd széles völgye levetdött s a déli oldalon magasan fennmaradt

pannon tábla kissé megbillent. Ez a dlés azonban nem terjedhet nagyon

messzire : Csajág ’és Sándorka psz. körül már újra vízszintesek a fels

pannon rétegek.

Csórnál a falu Ny-i szélén fels pannon agyag és kövületdús ho-

mok egy nagyobb feltárásban északnyugatias 2—8 fokos, nem állandó d-
lést mutat. E helytl K-re 2 km-re biztos, Ny-ra 1 km-re valószín vízszin-

tes a pannon rétegzése. A mondott helytl É-ra a triász alaphegység tá-

volsága a felszínen is csak 1 km, a felszín alatt nyilván még kisebb. Va-

lószín tehát, hogy itt egy, az alaphegység határát képez nagy törés men-

tén történt elmozdulásnál billent meg a pannonnak kis darabja.

Fzf, Kenese, Csajág, Balatonfkajár, Lepsény és Nádasdladány

körül több helyen mérhet a felspannon rétegek vízszintessége, a kajári

és fülei paleozoi rögök közelében is. Papkeszi, Küngös, si és Jen közt

azonban nagyon nagy területrl egyetlen dlésadatom sincsen.

4. Várpalota környékének neogén rétegei mind kimozdult helyzetben

találhatók, Bánta psz-tól É-ra feltnen egységes DK-i dlést mutatnak a

mediterrán rétegek. Várpalota közvetlen környékén mind törések, mind ap-

róbb gyrdések ismeretesek (I. T e 1 e g d i R ó t h, 6.)
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5. A tapolcai medencében és környékén nem annyira méri dlés-
adatokból, mint inkább a neogén egyes szintjeinek felszíni elrendezdésébl
(É-ról D felé mindig fiatalabb szinteket találunk) egységes, igen enyhe dé-

lies dlésre következtethetünk. A Balaton déli pariján a tapolcai öböllel

szemben fels pannon kövületes rétegekben 1 '
2—3° déli-dél keleti dlést

mértem, tovább D-re a kövületes rétegek mór nincsenek a felszínen.

V/. A Bakonytól ÉNy-ra lev vidék.

1. Hasonlóan inkább a pannon egyes szintjeinek elterjedése utal

ÉNy-i dlési tendenciára Pápa környékén. A Bakonyhoz legközelebb es
sávban. Kúp, Tapolcaf, Bakonyszentlászló körül találunk alsó pannon ré-

tegeket, azután Dóka—Pápa—Cst—Bakonytamósi—Románd vonalában a

fels pannon aljának megfelel C. ungula caprae — Melanopsis impres-

sá-s rétegeket, ettl ÉNy-ra pedig Nyaradon, Vaszar környékén és Tarján

pusztánál kétségtelenül fiatalabb fels pannon kövületes rétegeket (az

ugyané vonalba es kövületmentes elfordulásokat is egész fiatal pan-

nonnak tarthatjuk). Itt tehát igen valószín a mezozoi hegységtl el, ÉNy
felé való csekély dlés, ezt támogatja valamelyest a Borsosgyrnél, Pápá-

nál, Nagygyimóton, Szerecsenben és Lovászpatonán mért néhány ÉNy és Ny-i

dlésadat is.

2. Több dlésadalot mértem már 1933-ban Pápateszér környékén s

azokból kisfokú helyi gyrdésekre következtettem (1— 1 km széles, DNy

—

ÉK-i csapású redket tételeztem fel). 1939-ben aknózással vizsgáltam meg
részletesebben ezt a környéket.

Az aknák adatai alapján nem tételezhetek fel messzebb terjed, sza-

bályos lefutású redket, mert Pápateszértl DNy-ra és É-ra csak egységes

ÉK-i dlést (1—3°) találtam, ellendlések nélkül. A falutól K-re lev els
völgy mentén azonban az aknák megersítették, st DK felé bvítették is

a gyrdésre utaló adatokat. A dlések váltakozása ÉNy-ról DK felé ha-

ladva a következ : ÉK—DK—K—ÉNy—K—DNy—ÉK (kb. 4 km távolsá-

gon), tehát három kiemelkedés (antiklinólis ?) között két sülyedésnek (szin-

klinál is ?) felel meg. A távolabbi környéken a pannon rétegek általában

Pápateszértl eifelé dlnek, így a terület relatíve emelkedettnek látszik.

Ezen kis kiemelkedéssel együtt járhatott csekély DNy—ÉK csapású, de kis

kiterjedés redzés, esetleg még DK— ÉNy csapásirónyú töredezés is, amire

a völgyek lefutása utal.

3. A sokorópátkai—pannonhalmi dombvidék tektonikájára vonat-

kozóan is elég kevés pozitív adathoz jutottam.

A dombsor északibb részén srn vannak feltárások, de itt a pannon

olyan kevéssé szabályosan rétegezett, hogy a mérések nagyon bizonytalan

adatokat szolgáltatnak. A pannonhalmi dombon V i d (7) számos dlést

mért és rajzolt be térképére. Az egyes homokk táblákat valóban igen kü-

lönböz irányok felé látjuk dlni 2—4 fokkal, azonban ezeknek a dlések-

nek nem tulajdoníthatunk értéket, ha megfigyeljük, hogy néha ugyanazon

feltárásban pár méterrel magasabban már 5— 10 fok szöget zárnak be a
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homokktáblák az alattuk levkkel. A nagyobb rétegösszlelek fekvése min-

denütt igen közel áll a vízszinteshez. Gyrdéseket egyáltalán nem tudtam

kimutatni benne, sem pedig azokat a vetdéseket, melyeket V i d térké-

pén és szelvényein is feltüntet. A szintek ill. rétegek állandótlansága követ-

keztében párhuzamosításukat még kis távolságra is lehetetlennek tartom.

Ha homok és agyagrétegek váltakozását találjuk a dombletn is és a

völgyben is, az még egyáltalán nem bizonyítéka annak, hogy ugyanazon

rétegek vannak meg fenn és lenn. Hiszen néhol 40—50 méter vastagság-

ban folyton ugyanezen rétegeket láthatjuk váltakozni egy-egy szinte egy-

ségesen feltárt hegyoldalon. S ha a homok, agyag, homokk padok há-

romszor-négyszer ismétldhetnek egy kétségkívül zavartalan, megszakítás

nélküli rétegsorban, akkor még egyszer vagy kétszeri ismétldésük (a fel-

tárást közben megszakító lösztakarón túl) sem bizonyítéka a vetdésnek.

Tényleges törésvonalakat vagy lapokat sehol sem láttam. A lösznek pásztás

vagy lépcss elrendezdése a domboldalakon többféleképen is magyaráz-

ható, fleg az egykori (denudáció által okozott) felszínhez való alkalmaz-

kodás által. Szerintem a mai morfológia magyarázatához nincs szükségünk

nagyobb vetdések, a völgyek mentén árkos sülyedések feltételezésére.

Mind a legmagasabb dombtetkön, mind a síkságból kiemelked apróbb

halmok tetején egy-egy feltn homokksapkát (védlapot) találtam, mely

ezeket az eróziótól óvta s így mai kiemelkedettségük oka. C h o 1 n o k y

szerint a defláció hozta létre itt a DDK—ÉÉNy-i fvölgyeket ; ezt a megál-

lapítást teljesen plauzibilisnek tartom.

VII. A mozgások kora.

A tektonikai elmozdulások idejét legtöbb esetben nem határozhatjuk

meg pontosan. Mint már Vadász is megállapította, a Mecsek É-i ré-

szén a gyrdések nagyobb része az alsó szarmata után keletkezhetett,

de csak a fels pannon után fejezdött be teljesen ; Pécstl K-re a mo-

noklinális keletkezése is a szarmata utánra tehet, itt azonban a pannon

alsóbb és felsbb rétegei közti nagy diszkordancia jelents intrapannon

mozgásra utal, de kimozdult még a felspannon is. Több fázisban (vagy

folyamatosan) keletkezhetett a Bakony DK-i és ENy-i oldalán megfigyelhet

neogén monoklinális, csak a pannonon belül utal itt relatív nyugalomra

egyes pannon szintek konkordanciája. Nem rögzíthet azoknak a kimoz-

dulásoknak a kora se, melyeket a felspannonban találunk Szigetvártól

É-ra, Lengyeltóti, Tab, Szárazd és Pincehely körül ; ezek kétségtelenül fel-

spannon utániak, de a dácienhez és (fiatalabb) levantei kavicsokhoz nem
viszonyíthatok. Ahol pedig vízszintes felspannon foglalja el a felszint (a

Mecsektl ENy és ÉK-re, a Koppány mentén és a Balatontól ÉK-re), ott

nem tudhatjuk, hogy mióta áll ez a nyugalom ; fúrási eredmények (alsó-

pannon hiánya) utalnak csak arra, hogy csupán az alsópannon után szn-
tek meg a nagyobb mozgások.

Konkordancia megfigyelhet a felspannon fels és alsó szintje közt

Tapolca távolabbi környékén, a felspannon alsó szintje és az alsópan-



52 Strausz László dr.

non fels szintje közt Kúpnál ; valószín a konkordancia a törtön és

szarmata közt (helyenkint a helvét és törtön közt is) a Mecsekben. A többi

egymásra-települések diszkordánsak.

A Dunántúl fiatal üledékekkel borított részének szerkezeti képét nem
annyira a felszíni geológiai, mint inkább a fiatal rétegek alatti képzdmé-
nyekre vonatkozó geofizikai megfigyelések alapján lehet megrajzolni.
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SZEGEDI ÉS SZEGEDKÖRNYÉKI ARTÉZI KÚTAK
KZETANYAGÁNAK PLEISZTOCÉN PUHATEST FAUNÁJA.

Irta : Dr. Rotarides Mihály.

A Nagy Magyar Alföld pleisztocén képzdményeinek puhalest fau-

náját ma még nagyon fogyatékosán ismerjük. Csupán a Maros alföldi sza-

kaszának vidékérl rendelkezünk több szerztl adatokkal, ú. m. (idrend-

ben) : Pap J., Lóczy L. (Hazay meghatározásai), Ha laváls J„

Treitz P. (Kormos meghatározásai), Horusitzky H., Schlesch
H. és jelen sorok írója. Noha a szegedi és szegedvidéki ártézi kutak k-
zetanyagának megvizsgálása ugyancsak az említett vidék pleisztocénjének

malakologiai megismerését öregbíti, mégis örömmel kell köszöntenünk D r.

Sümeghy József fgeológus, kedves barátomnak azt az ötletét, hogy

vizsgálnék meg ezeket a kzetanyagokat a puhatest fauna tekintetében

is, hátha ily módon több helyrl származó és vertikális irányban igen ki-

terjedt rétegsor alapján sikerülni fog a pleisztocén szintezésében is bizo-

nyos eredményeket elérni. Sümeghy összegyjtötte a régi szegedi f-




