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Bevezetés

A gr ívesei és vérteselőtéri medencefáciesil törmelékes ((Hsaid) 
és sekélytengeri karbonátos (argon) képződmények korviszonyának és fápieskapcsolatának 

és Tethysen belüli helyzetének feltárása és paleogeográfiai-fejlődéstörténeti értékelése 
című OTKA projekt kutatási eredményeinek összegzéséhez

Császár Géza

Magyar Állami Földtani Intézet 
1 143 Budapest, Stefánia út 14.

FÜLÖP (1958) monografikus összefoglalóját követően 
a gerecsei kréta képződményeket -  néhány fúrás lemélyí
tésétől eltekintve -  három évtizeden keresztül alvó király
kisasszonyként szinte senki sem háborgatta. Elmélyültebb 
vizsgálatok nélkül történt a rétegsornak előbb tűssé 
(Császár & H aas 1984), majd bat iái is lejtőüledékké 
minősítése (Kázmér 1987). Az ébresztés Sztanó  (1990a, 
1990b, 1991) nevéhez kapcsolódik, aki részletes elemzés 
alapján nem csupán tengeralatti lejtő csatornakitöltésének 
minősítette a Köszörű kőbányai Konglomerátumot, hanem 
BÁLDINÉ vizsgálatai alapján a képződmény korát a bar- 
rémiből az apti/albai átmenet idejére helyezte (Sztanó és 
BÁLD1 1992). A sok nyitott kérdés és bizonytalanság 
mellett ezek a felismerések is hozzájárultak ahhoz, hogy 
a Gerecse és a kapcsolódó Vértes-előtér kréta képződ
ményeit egy OTKA pályázat keretében alapos vizsgálatnak 
vessük alá. (A terület mezozoós felszínét ábrázoló térképet 
CSÁSZÁR jelen kötetbeli cikkének 1. ábrája szemlélteti.) A 
projekt keretében végzett kutatásban az alábbi szakem
berek működtek közre: B. ÁRGYELÁN G.(míkromineraIó- 
gia, szedimentológia), Bartha A. (malakológia, őskör
nyezet), Bodrogi I. (mikrofauna), Bujtor L. (am- 
monitesz), Czabalay L. (malakológia), Dosztály L. 
(radiolária), F élegyházy L. (nannoplankton), Fogarasi
A. (szedimentológia), FÓZY I. (ammonitesz), GÖRÖG Á. 
(nagyforaminifera), JUHÁSZ M. (sporomorfa), H. L.EERE- 
VELD (dinoflagellata), NAGYMAROSY A. (nannoplankton), 
F. Schlagintw eit (mikrofosszília), Sieglné Farkas Á. 
(sporomorfa). Az elvégzett vizsgálatok részeredményeit a 
MÁFI Adattárában őrzött önálló jelentések, egyetemi 
szakdolgozatok és különböző helyeken publikált cikkek

tartalmazzák. A kutatás fontosabb eredményeit jelen kötet 
összesíti. A radiolária és a gerecsei dinoflagellata feltárása 
érdekében tett, még folyamatban lévő erőfeszítések, a mai 
napig nem vezettek eredményre. Sajnálatosnak kell 
tekinteni, hogy az évtizedekig végzett sporomorfa vizsgá
latok revíziójára JUHÁSZ M. elfoglaltsága miatt nem került 
sor, továbbá, hogy a mikrofauna vizsgálatokról készített 
jelentésének cikké formálására Bodrogi I. nem talált 
módot.

Mint az a cikkekből is kiderül, nem állítható, hogy a 
terület kréta képződményeinek korát, képződési módját, 
körülményeit, paleogeográfiai pozícióit maradéktalanul 
sikerült feltárnunk, sőt, még a megoldottnak tekinthető 
kérdések helyett is újabbakkal kellett szembesülnünk, 
mégis nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy az 
alábbiakban felvázolandó kép a korábbiaknál sokkal jobban 
megalapozott, valószerűbb.

A kutatás és a gerecsei térképezés során szük
ségszerűen találkoztunk számos olyan kérdéssel is, 
amelynek gyökerei a jurában eredeznek. Természetesnek 
tűnik tehát, hogy már e munka keretében is egyre többet 
foglalkoztattak bennünket olyan kérdések, mint az üledék
hézagos és üledékfolytonos területek, vagyis a hátságok és 
a medencék eloszlása, átmenetei, a Lókűti Radiolarités az 
Eplényi Mészkő szeszélyesnek tűnő eloszlása, vagy a 
Pisznicei Mészkő, a Kisgerecsei Márga és a Tölgyháti 
Mészkő két-három fokozatú ciklusossága stb. Reméljük 
tehát, hogy egy következő OTKA keretében a most 
zárulóhoz mérhető energiát fordíthatunk e kérdések 
tisztázására is.
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