
Bevezetés

A Mórágyi-rög ÉK-i részén, a kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladék elhelyezésére kiválasztott Bátaapáti
(Üveghutai)-telephely környezetében lévő pannóniai üle-
dékeket a szerző 2002. évi terepbejárásai során tanulmá-
nyozta. Nem lévén a pannóniai üledékek szakértője, s fela-
datként sem tűzte maga elé a részletes vizsgálatot, ezért
tanulmányai óhatatlanul felületesre sikeredtek. Ennek elle-
nére a bejárások nyomán olyan képet alakított ki, amely
hozzájárult a kutatási terület szerkezetének és domborzatá-
nak fejlődésének megértéséhez. Ez az előrelépés független
attól, hogy a pannóniai üledékek pontosabb korának kérdé-
sében a szerző nem foglal állást. 

Elterjedés

Pannóniai üledékek fedik az alaphegységet a kutatási
terület É-i felén, valamint K-i és DK-i peremvidékén (1.
ábra). Vastagságuk a Mórágyi-rög előterének irányában
nő, s az ÉNy-i és DK-i részen meghaladja az 50 m-t.
Ezeket az üledékeket a korábbi fúrások átminősítése során
(GYALOG et al. 1999, 2001) a felső-pannóniaiba, pontosab-
ban a felosztatlan Kállai Kavics és Somlói Formációba
sorolták. 

Kifejlődés

Terepi észleléseink nyomán kitűnt, hogy legalább is az
alaphegységre települő első 10 m-es rétegsorokban három
különböző kifejlődés körvonalazható: 
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Összefoglalás

A Mórágyi-rög ÉK-i részének peremein a Mórágyi Gránit Formációra pannóniai üledékek települnek, amelyeknek három kifejlődését
különítettük el. Az egyik kifejlődés finomhomokos, gyakran jól koptatott kavicsokat és görgetegeket tartalmaz, a másik kőzetlisztes-agyagos,
kisméretű szögletes vagy kevéssé koptatott kőzettörmelékkel. Ennek a feküjében települ a harmadik, tarkaagyagos kifejlődés, amelyet mindeddig
csak egy helyen észleltünk, hirtelen kiékelődő helyzetben. 

A pannóniai rétegsoron belül mind a finomhomokos, mind a kőzetlisztes-agyagos kifejlődés bázishelyzetű, s fúrások tanúsága szerint felfelé
uralkodóan agyagos üledékekbe megy át. A magasabb szintű agyagos üledékek a felső-pannóniaiba tartoznak, a bázisüledékekben talált kagylófau-
na pannóniai kort jelez. A tarkaagyag a pannóniai mélyebb szintjébe tartozhat.

A két első kifejlődés transzgressziót jelez, amely valószínűleg a Mórágyi-rög belseje felé irányult, s amelynek későbbi szakaszaiban a Mórágyi-
rög teljes egészében víz alá került. 

Bátaapáti és Mórágy község területén a fő völgyek oldalában a pannóniai üledékek közel állandó, de a két oldalon határozottan eltérő magas-
ságban vannak. Mindkét helyen az ÉNy-i oldalon 15-25 m-rel mélyebb helyzetben van a valószínűleg mélyebb vízi kőzetlisztes-agyagos kifejlődés,
vagyis a völgyek olyan vonal mentén futnak, amely a pannóniaiban legalábbis fácieshatár volt, s ekkor vagy későbben törésként is működött. 

A mai fő völgyek tehát olyan szerkezeti elemek mentén jöttek létre, amelyek a pannóniaiban már léteztek. 



— Legelterjedtebb a sárgásszürke finomhomokos kifej-
lődés, amelyben helyenként keményebb homokkőpadok is
előfordulnak. A homok többnyire erősen csillámos. Mór-
ágy falu D-i részén meglehetősen sok az olyan homokkő-
pad, amelyben karbonátos konkréciók települnek. A ho-
mokban több helyütt előfordul jól koptatott kavics, sőt gör-
geteg, amely teljesen fedett területeken is jól felismerhető.
A szelvényekben ez a kavics néhol a homok talpán alkot
lencséket, másutt azonban magasabb szintekben, vékony
rétegekben fordul elő. A jól koptatott kavics mellett, külö-
nösen az apró, néhány cm-es darabokban, nem ritka a
szögletes törmelék sem. Ezt a kifejlődést mindeddig csak
magasan a közelben lévő fővölgyek fölött észleltük. 

— Kizárólag mély térszíni helyzetben, Bátaapáti,
Kismórágy és Mórágy területén, a fővölgyek talpa fölött
alig 5 m-rel uralkodóan kőzetlisztes-agyagos, sárgásszürke
színű kőzetekből álló kifejlődés figyelhető meg. Ennek
alsó néhány dm-ében, esetleg 1-1,5 m-ében durvahomo-
kos-murvás lencsékben granitoid törmelék figyelhető meg,
egyes darabok az 1-2 cm-t is elérik. A jól koptatott kavics
ritka, görgeteg nem fordul elő. 

— Mórágy falu K-i szélén az előző kifejlődés és az
alaphegység közé tarkaagyag ékelődik 6-8 m látszólagos
vastagságban, amelyben vékony homokos-murvás rétegek
figyelhetők meg. A tarkaagyag alapszíne vörösesbarna,
kisebb-nagyobb foltokban kékesszürke. 

Mórágy falu D-i szélén a karbonátos kötésű padokkal
tagolt homokos kifejlődés 5-6 m magasan agyagos-márgás
üledékekbe megy át, amelyekben nincs durvahomokos-
murvás komponens. 

A fúrási rétegsorokban a fentiekhez hasonló üledékeket
említenek. A Bátaapáti Ba–IV, a Bátaszék Bszt–1 és
Bszt–2, a Cikó C–1, a Hidas Hi–IX és a Mórágy Mó–I
fúrásban megfigyelhető, hogy homokos (kavicsos) kőzetek
fölött kőzetlisztes-agyagos üledékek települnek. 

Tektonika

A pannóniai üledékeket több tucat feltárásban tanul-
mányoztuk (BALLA et al. 2003 — III. függelék). Települé-
sük mindenütt vízszintes volt, törést vagy litoklázist sehol
sem észleltünk. Ugyanakkor töréseknek kétféle közvetett
nyomát észleltük.

Az egyik közvetett nyom ősföldrajzi jellegű. A pannó-
niai üledékek finomhomokos kifejlődésében gyakran ész-
lelhető erősen koptatott durva kavics sekélyebb vízben, a
hullámverési sávban halmozódott fel, míg a kőzetlisztes-
agyagos kifejlődés már a parttól valamivel távolabb, mé-
lyebbvízi környezetben keletkezett. A két kifejlődést Báta-
apátiban és Mórágyon is a községen áthúzódó völgy vá-
lasztja el egymástól, amelynek két oldalán a pannóniai
üledékek eltérő magasságban vannak: a kőzetlisztes-agya-
gos kifejlődés 3-5, míg a homokos kifejlődés 20-30 m-rel a
völgytalp fölött települ a granitoid kőzetekre. Ez az eltérés
függőleges elmozdulásra mutat a két völgyoldal között,
amely nagy valószínűséggel töréshez köthető (2. ábra). Az

elmozdulás a pannóniaiban vagy később jöhetett létre. Az
a tény azonban, hogy a völgy menti fácieskülönbség ősföl-
drajzi értelme ugyanaz, mint a ma látható elmozdulásé (a
KDK-i oldal van magasabban), arra mutat, hogy az illető
törés már a pannóniaiban is aktív volt. 

Mindkét völgy összességében DNy–ÉK-i irányú, de
részleteiben különböző lefutású, 500-700 m hosszú egye-
nes szakaszokból áll össze. Ezek a szakaszok a feltárások
konkrét elrendeződésében nem egyenlíthetők ki egyetlen
vonallá, így azt kell feltételeznünk, hogy az illető törések
cikkcakkos lefutásúak. Ez a kép nem teszi lehetővé, hogy
a törések mentén vízszintes összetevőt tételezzünk fel, s
összhangban áll azzal, hogy mind a pannóniai ősföldrajzi,
mind a mai domborzati képben függőleges elmozdulás
körvonalazható. Más szóval az illető törés valószínűleg ve-
tődés (divatos szóval „normál vető”).

A másik közvetett nyom szerkezeti jellegű. Mórágy
faluban a Petőfi utca (Posta-völgy) mentén az országos
geodéziai alapponton túli pincés falakban a pannóniai üle-
dékek vízszintesen települnek. Ugyanakkor a feküjükben
több ponton látható, hogy gránit felszíne egészében véve
5°-os szög alatt emelkedik a völgy mentén DK felé. A
szögeltérés azzal magyarázható, hogy a feltáratlan szaka-
szokon törések sorozata veti le a pannóniai üledékeket a
fővölgy felé. Ezek valószínűleg párhuzamosak a fővölgy
mentén ősföldrajzi megfontolások alapján körvonalazott
cikcakkos lefutású vetődéssel (l. följebb).

Földtani kor

A Mórágyi-rög ÉK-i részén a pannóniai üledékek föld-
tani korát illetően két adatunk van: az egyik irodalmi, a
másik új. 

LENNERT et al. (1999) a bátaszéki téglagyár agyagfej-
tőjében feltárt néhány tucat m vastagságú üledéksort jelle-
mezték faunisztikailag. A Congeria rhomboidea nagy-
számú előfordulása alapján az üledékeket késő-pannóniai
korúnak minősítették. Leírásuk szerint ez a rétegsor a
Bátaapáti és Mórágy környékén közvetlenül az alaphegy-
séget fedő pannóniai üledékek fölött települ, azonban nem
teljesen világos, mennyivel. Nagyszámú fúrási adatból arra
a következtetésre jutottak, hogy az alaphegységre 4–25 m
vastag, ősmaradványmentes, felfelé finomodó homokból
álló rétegcsoport települ, amelyben szögletes vagy kevéssé
kerekített granitoid törmelék van. Erre egy meg nem ne-
vezett vastagságú finomhomok-betelepüléses aleuritréteg
következik, amelyet a téglagyár „produktív összlete” fed. A
téglagyári feltárás mellékelt szelvényében a kavicsos-
homokos és a rátelepülő homokos-aleuritos réteg nem is-
merhető fel, de a szöveg szerint a feltárás talpa alatt 1,5-3
m-rel már az alaphegységi települ. Kagylófaunát a feltárás
talpa fölött 10–25 m-re lévő rétegekben találtak. Így ez a
fauna az alaphegység fölött legalább 11,5-13 m-rel (a
téglagyári szelvény jellemzése alapján), de lehet, hogy
jóval magasabban lévő üledékekből származik (a környék
rétegsorának ismertetése alapján). 
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Magyar Imre és Müller Pál (szóbeli közlés) a Mórágy
fölötti Posta-völgy ÉÉK-i oldalán (2. ábra), az alaphegysé-
gi képződmények fölött néhány m-rel gyűjtött kagyló-
faunát a Congeria balatonica PARTSCH fajhoz tartozónak
minősítette, megjegyezve, hogy ez a faj egymagában pon-
tosabb kort nem ad. Ugyanakkor bizonyosra vették, hogy
a pannóniai emelet felsőbb részébe tartozik, mert a bá-
taszéki téglagyárban feltárt agyagban — bemosva —
együtt fordul elő a szintjelző Congeria rhomboideával.
LENNERT et al. (1999) azonban nem tesz említést Congeria
balatonicáról a 25 kagylófaj között, így nem világos, mire
alapul a két faj itteni együttes előfordulásról alkotott
vélemény. 

A Bátaapáti és Mórágy környékén észlelt üledékek
tehát tartozhatnak a felső-pannóniai alemeletbe, de a ren-
delkezésre álló adatok bizonyító ereje egyelőre nem
elégséges.

Fejlődésmenet

A pannóniai üledékek három fő kifejlődése közül a
tarkaagyag nagy valószínűséggel szárazulati üledék, a
finomhomokos, gyakran szórt kavicsos, valamint a bázis-

szintjeiben koptatott és szögletes törmeléket tartalmazó
kőzetlisztes-agyagos kifejlődés egyaránt partközeli, abrázi-
ós eredetű lehet. Az a pannóniai transzgresszió, amelynek
kezdeti képződményeit a gránitra települve látjuk, nagy
valószínűséggel túlterjedt az ősi partvonalon, s beborította
a Mórágyi-rög teljes területét. A pannóniai üledékek hiá-
nya a központi részeken és kis vastagsága a peremeken
minden bizonnyal utólagos lepusztulás következménye. 

Azok a törések, amelyek mentén a mai nagyobb völ-
gyek létrejöttek, már a pannóniaiban is léteztek, mégpedig
ugyanazzal a levetési iránnyal. 

A mai fő völgyek enyhe mélyedéseket követnek az
alaphegység felszínének domborzatában (1. ábra). E mé-
lyedések lejtőin a pannóniai üledékek vízszintesen települ-
nek, tehát a mélyedések valószínűleg a pannóniai üledék-
felhalmozódás után keletkeztek.
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