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A  Bakony hegységnek Csehbányától ÉK-re Bakonybélig, К -re a Hajaghegyig, 
ÉN y-га a Pápavár, Tevelvár, Gáthegy mezozóos rögéig, DK-re Herendig húzódó terület
részéről eddigi felszíni megfigyelések és földtani térképezések eredményeként igen sok 
közlemény született, a dolgozatok nagy többsége azonban rétegtani jellegű és általában 
egy-egy földtani időszak képződményeit érinti. Szorosan ide kapcsolódó szerkezetföld
tani adat kevés található az irodalomban. Коен A. (1875) a Csehbányai-medencét körül
határoló mezozóos képződmények szerkezeti viszonyait tanulmányozta. Taeger H. (1914) 
pontosabb térképi rögzítés nélkül értékes megfigyeléseket és mindmáig helytálló követ
keztetéseket közölt a terület tektonikai jellegeiről. Hangsúlyozta a domborzat és a 
törések közötti szoros kapcsolatot, valamint egyes tektonikai vonalak íves lefutását. 
Ifj. N oszky J. (1951, 1959) a részletes rétegtani leírások mellett számos szerkezetföld
tani kérdést is érintett. B ertalan K . (1944/45) az eocén üledékképződés előtti osz
tott térszín jelentőségét hangsiílyozta, elsőként mutatta ki a területen felsőeocén 
rétegek jelenlétét. K opek G. (1964) az eocén képződmények vizsgálata során — külön
böző fáciesű üledékek területi elrendeződését figyelembe véve — értékes szerkezet* 
földtani megállapításokat tett. Darányi F. (1966), K ókay J. (1966), Bállá Z. (1967), 
Mészáros J. (1968) dolgozatai a csehbányái területrészt közvetlenül nem érintik, ahhoz 
azonban szorosan kapcsolódnak.

A  csehbányái területen az 1966 — 68-as években végzett geofizikai mérések (Baranyi 
I. 1966, Nyitrai T .—Szabadváry L. 1968), perspektivikus bauxitkutató bírások, 
valamint az 1967 — 68-as évi 25 000-es földtani térképezés, szerkezetkutató és térképező 
fúrások újabb adatokat biztosítottak a medence földtani, szorosabban tektonikai érté
keléséhez. F ülöp J. (1964) alsókréta korú képződményekkel foglalkozó monográfiája, 
K onda J. (1970) júra üledékföldtani, K nauer J. középsőkréta, Jámbor Á. és K orpás L. 
neogén vonatkozású adatai, valamint a folyamatban levő tanulmányozás alapján tett 
szóbeli közlései új rétegtani alapokat adtak a terület szerkezetföldtani sajátságainak 
közelebbi megismeréséhez.

A Csehbányai-medencében a Bakony hegység földtani fejlődéstörténetére 
jellemző fő üledékciklusok közül csaknem valamennyinek a képződményei 
megtalálhatók, olyan szerencsés feltártságban és térbeli elrendeződésben, hogy 
azok alapján számos új földtani következtetés vonható le és általános törvény- 
szerűség mutatható ki.

A különböző üledékciklusok képződményei ugyanúgy, mint a Bakony 
hegység egyéb területein önálló szerkezeti formákkal bírnak, melyek általában 
a ciklust lezáró, orogén fázisokkal időben párhuzamosítható kéregmozgások 
hatásain kívül a képződés folyamán végbement szerkezet alakulások nyomait 
is magukon viselik.

______ #
* Szerzője előadta a Magyar Földtani Társulat 1970. jan. 14.-i szakülégén.
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Törve-gyűrt szerkezeti emelet

A szerkezeti emeletben részt vevő legidősebb képződmény ezen a területen 
a, felsőtriász fődolomit, mely Csehbányánál, valamint a Pápavár, Tevelvár 
környékén a felszínen van. Zárótag az apti emeletbeli crinoideás mészkő. 
E két képződmény között csaknem minden földtani emeletet képviselő üledék 
megtalálható, részben a felszínen, részben a mélyben kisebb-nagyobb elterje
désben. A rögös szerkezet mellett a gyűrt formák is jellemzők rájuk. Szerkezeti 
emeletként való elkülönítésüket a gyüredezettség alapján látjuk indokoltnak. 
Felszínen csupán a Gáthegy júra rétegeiben észlelhető erőteljes gyűrődés, míg 
a Hajaghegy mezozóos képződményei — a maim összlet enyhe gyüredezett- 
ségén kívül — rögös szerkezetet mutatnak. A mélyben található, kainozóos 
üledékekkel borított területrészek triász—júra—neokom—apti rétegei, a mély
fúrásokban észlelt meredek dőlések alapján, ugyancsak törve-gyűrtnek téte
lezhet ők fel.

A triásztól az aptiig terjedő üledékciklus fő sajátsága, hogy kis távolsá
gokon belül változó vastagságú és üledékfolytonosságú képződménysorokat 
hozott létre. A ma is kiemelt helyzetben levő területeken kisebb rétegvastag
ságok és többször ismétlődő üledékhiány észlelhető, míg a napjainkban is 
süllyedékként mutatkozó részeken a szerkezeti emeletet felépítő kőzetek vas
tagsága nagyobb és teljesebb kifejlődésű. Ez a néhány földtani tény meggyő
zően látszik igazolni a mezozóos térszín bizonyos mértékű öröklődését.

Az 1. ábra földtani szelvénye többek között a triász—júra—neokom—apti 
szerkezeti emelet alapvető sajátságait szemlélteti. Míg a Cseh-5. sz. fúrásban 
a júra rétegsor folyamatos és a szinemuri emeletet tűzköves mészkő, a pliens- 
bachit mintegy 10 m vastag gumós, helyenként tűzköves mészkő, a toarcit 
3—4 m vastag agyagos, gumós, kovás mészkő és mészmárga, a doggert csaknem 
64 m radioláriás, paleotrixes mészmárga, tűzköves—agyagos mészkő és a titon 
emeletet 5 m-es calpionellás mészkő képviseli, addig a Cseh-5. sz. fúrástól 
K-re 1 km-re, a Hajaghegy Ny-i oldalában az egész júra rétegsor a dachsteini 
típusú liász mészkőből és az arra — a teljes további liász és dogger rétegek 
kimaradásával — cliszkordánsan települő, néhány méter vastag maim mészkő
ből áll. A kimmeridgei és titon emeletbeli mészkőfajták bázisán itt transz- 
gressziós breccsa található. A maim fedőjét a — Cseh-5. sz. fúrásban észlelttel 
egyezően — itt is apti crinoideás mészkő alkotja. Tobány-pusztától D-re ezt 
a települési sorrendet, kutatóárok alapján szerkesztett földtani szelvénnyel, 
részletes faunalistával Fülöp J. (1964) monográfiája közli. Ugyancsak éles 
különbség mutatkozik a Gát hegyen látható hézagos júra rétegsor és a tőle 
DK-re, alig 1 km-re mélyült Cseh-12. sz. fúrásban harántolt folyamatos 
összlet között. A Gáthegyet szinemuri emeletbeli, alján szürke, felső részén 
fokozatosan vöröses árnyalatúvá váló tűzköves mészkő és erre foszlányokban 
települő hierlatz jellegű crinoideás—brachiopodás mészkő építi fel, a Cseh-12. 
sz. fúrás pontjában pedig a szinemuri tűzköves mészkő fokozatosan megy át 
a hierlatz jellegű mészkőnél lényegesen mélyebb vízi ammonitico-rosso fáciesű 
mészkőbe, majd tovább a Cseh-5. sz. fúrásban észlelthez hasonlóan a júra többi 
fiatalabb kifejlődésébe.

E két földtani tény alapján — a Bakony hegység egyéb területeihez ha
sonlóan — a Csehbányai-medencében is biztonsággal rögzíthető, hogy a triász—
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1. ábra. Földtani szelvény a Cseh-5. sz. fúrástól a Felsőhajaghegyig
I .  Oligocén—alsómiocén konglomerátum, kavics, homok, 2. felsőeocén foraminiferás agyagmárga, homokkő, 
3 . középsőeocén nummuliteszes mészkő, alján néhány m alapkonglomerátum, 4. felsőkréta tarka agyag, agyag, 
agyagmárga, aleurit, homok, kavicsos homok, 5 . középsőkréta, albai requieniás mészkő, mikrofaunás—orbi- 
toünás mészkő, táblás mészkő, 6. felsőapti (?) munieriás agyagmárga-sorozat, 7. apti crinoideás mészkő, 
8 . maim mészkő (a szelvény felétől К-re bázisán transzgressziós breccsával), 9. dogger radiolariás, paleotrixes 
inészmárga, tűzköves, agyagos mészkő, 10 . liász (szinemuri, pliensbachi, toarci) tűzköves mészkő, gumós mészkő,
I I .  szinemuri—pliensbachi hierlatz mészkő, 1 2 . hettangi—raeti dachsteini típusú liász mészkő, Ш. dachsteini 
mészkő. Rét eghat ár ok:  1 3 .  észlelt és szerkesztett, 1 4 .  feltételezett; 1 5 . felszínen észlelt rétegdőlések, 
1 6 . agyagos fekün megcsúszott kőzettömbök, 1 7 .  a vetőmenti elmozdulás nagysága, 1 8 .  a vetők csapásiránya

Puc. 1. Геологический разрез от скважины Чех-5 до горы Фелшёхаягхедь
1. Олигопено-нижнемиоценовые конгломераты, гальки, пески, 2 . верхнеэоценовые фораминиферовые глинистые 
мергели, песчаники, 3. среднеэопеновые нуммулитовые известняки, в основании несколько метров базальных кон
гломератов, 4. верхнемеловые пестрые глины, глины, глинистые мергели, алевролиты, пески, пески с гальками,
5 .  среднемеловые, альбские реквиениевые известняки, известняки с микрофауной и ортоболитами, плитчатые 
известняки, 6. толща верхнеаптских (?) муниеровых глинистых мергелей, 7. аптские криноидовые известняки, 8.  
мальмские известняки (с середины разреза на восток с трансгрессивными брекчиями в основании), 9. доггерские 
радиоляриевые глинистые мергели с палеотриксами, кремнистые, глинистые известняки, 10. лейасовые (синемур- 
ские, плинсбахские, тоарские) кремнистые известняки, комковатые известняки, 11. синемурско-плинсбахские гир- 
ляцкие известняки, 12. геттанжско-рэтские лейасовые известняки дахштейнского типа и дахштейнские известняки; 
границы слоев:  13. установленная и интерпретированная, 14. предполагаемая; 15 . наблюдаемые на поверх
ности элементы залегания, 16 . глыбы пород, соскользнувшие по глинистой подошве, 17 . амплитуда сброса,

18. простирание сбросов

júra—neokom—apti folyamán az üledékgyűjtő aljzata időnként lényeges 
térszíni különbségeket mutatott.

Az aljzat egyenetlenségét tenger alatti hátak és a tenger vizéből kiemelkedő 
szigetek formájában értelmezzük. A hátakat és szigeteket — figyelembe véve 
a Hajag hegycsoportot, valamint a Gáthegyet lehatároló tektonikai irányo
kat — ÉNy—DK-i és É K —DNy-i lefutású, több km hosszban követhető, 
mélyre nyúló függőleges törések övezték. Ilyen törésvonalak jelenléte a Cseh
bányái-medencétől D-re levő Szentgál — Városlőd-i területrészen is kimutat
ható (Mészáros J. 1968). Ezek az idős törésvonalak határozták meg a folya
matos és üledékhézagos rétegsorok létrejöttét és azok térbeli elrendeződését. 
Jól kirajzolódik, hogy a ma kiemelt helyzetben levő részek már a tárgyalt 
üledékciklus idején emelkedésnek indultak és a szoros értelemben vett cseh
bányái süllyedék már a triász—júra—neokom—apti folyamán is negatív

41 M Á F I Évi Jelentős 1969. évről
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előjelű mozgást végzett, hiszen a medence központi részén találhatók a leg
teljesebb kifejlődésú rétegsorok.

Az osztott medencealjzat az üledékciklus idején valószínűleg többször 
kiegyenlítődött. Ez a jelenség a titon korszakban rögzíthető a területen, amit 
az emeletet képviselő calpionellás mészkő általános térbeli elterjedése, minde
nütt csaknem egyveretű fáciese és azonos értékűnek mondható vastagsága 
igazol.

A csehbányái területrészen is bizonyítottnak látszik a földtani fejlődés 
menetét meghatározó igen lényeges geotektonikai, ősföldrajzi sajátság, amit 
K onda  J. (1970) részletes üledékföldtani vizsgálattal a Bakony hegység egyéb 
területein valószínűsített. Nevezetesen az, hogy a mélyrenyúló törésekkel 
sakktáblaszerűen felosztott medencealjzat egyes részei időnként bizonyos 
időtartamra szigetekként a tenger szintje fölé emelkedtek. Lapos térszínű 
szigetnek tekintjük a malmot megelőző időkben pl. a Hajag hegycsoport 
rögét. A maim képződmények bázisán itt térben mindenütt észlelhető t ransz - 
gressziós breccsaréteg — melynek törmelékanyagát 1 — 30 cm átmérőjű, alig 
vagy gyengén koptatott dachsteini típusú mészkő, elvétve liász crinoideás 
mészkő alkotja — a szigetet aránylag rövid idő alatt elborító maim tenger- 
elöntésről tanúskodik. Amennyiben a csaknem teljes liász és teljes dogger 
rétegsor itteni kimaradását tenger alatti visszaoldással magyaráznánk, vagy 
feltételezve az aljzat kissé kiemelt helyzetét, üledékképződésre alkalmatlan 
medencerésznek tekintenénk, úgy a transzgressziós alapbreccsa keletkezése 
teljességgel értelmezhetetlen lenne.

Az ún. szigettengeri sajátosságot tehát a Csehbányai-medence júra tenger
részletére is jellemzőnek tekintjük.

A júra tengeri üledékképződés, jellegeit megtartva, a krétába folyamato
san ment át. Az üledék és geotektonikai ciklust az apti emeletbe tartozó crinoi
deás mészkő lerakódásával zárhatjuk le. A neokom képződményei térben nem 
mindenütt mutatkoznak, ami a júrában rögzített képhez hasonlóan az aljzat 
maim után ismét mutatkozó osztottságával, egyes területrészek szárazulattá 
válásával magyarázható.

Az üledékgyűjtő legmélyebbnek valószínűsített részein, mint pl. a Cseli-1. 
sz. fúrás pontjában a titon emeletbeli calpionellás mészkövet éles kőzettani és 
faunisztíkai határ nélkül váltja fel a berriázi tintinninás mészkő. A valangini— 
hauterivi emeleteket a feküből folyamatosan kifejlődő márga, agyagmárga, 
mészmárga képviseli. Éles határ nélküli a barrémibe való átmenet is, mely 
utóbbi emeletet ugyancsak mészmárga, agyagmárga képviseli, melyben 
F oreminiférákon kívül CephalopodáJc is találhatók. További folyamatos tengeri 
üledékképződést igazol a barrémi rétegek feletti apti crinoideás mészkő tele
pülése is, melyet a kőzettanilag csaknem teljességgel egyező fekütől csak a 
Ticinellák hirtelen és szelvényben feljebb tömeges megjelenésével lehet el
választani. Fülöp J. (1964) monográfiája részletesen elemzi a neokom és apti 
képződmények üledékföldtani, faunisztíkai és ősföldrajzi sajátságait.

A csehbányái területrészen a ciklusvégi neokom és apti képződményekre 
igen jellemző a bennük feltűnően sűrűn található — főként júra — törmelék- 
anyag és a folyamatos kifejlődésű helyeken észlelhető tetemes vastagság. 
A Cseh-1. sz. fúrás — figyelembe véve, az általánosan mutatkozó 35—45°-os 
dőlésszöget — mintegy 80 m vastag apti crinoideás mészkövet és 100 m neo-
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kom sorozatot harántolt. Csehbányától К -re az Szg-10. sz. fúrás pontjában a 
neokom és apti sorozat átfúrt vastagsága a 40—50°-os dőlés mellett meghaladja 
a 200 m-t.

Az apti crinoideás mészkő vastagsága a Cseh-8. sz. fúrásban mintegy 100 
m, a Cseh-5. sz. fúrásban 80 m, a Cseh-12. sz. fúrásban pedig 110 m volt. 
(A Cseh-5. sz. fúrásban az apti crinoideás mészkövet mintegy 200 m-es ugró
magasságú vető metszi, melynek következtében átfúrt vastagsága 80 m-nek 
bizonyult.)

A nagy vastagság és a képződményekben mutatkozó igen sűrű törmelék- 
anyag — mely 1 — 8 cm átmérőjű szegletes és gyengén koptatott maim mészkő- 
fajtákból, dogger radiolaritból, mészmárgából, tűzkőből, dachsteini típusú 
mészkőből, dolomitból és elvétve liász mészkőtípusokból áll — a közelben 
feltételezett és területenként kimutatott szigetekről, szárazulatról igen rövid 
távolságról juthatott be az üledékgyűjtőbe. A szigettengeri sajátosságot a 
júránál tárgyalt szerkezeti vonalak mentén való további, sőt intenzívebb 
— árkos süllyedékek létrejöttét eredményező — kéregmozgások határozták 
meg. A júrában is többször szárazulatra került részek az alsókrétában és apti- 
ban már lényegesen az erózióbázis szintje fölé emelkedhettek és a kiemelkedés 
nagyságrendjétől függően a színemuri tűzköves mészkőig, a dachsteini, illetve 
dachsteini típusú mészkőig és a felsőtriász dolomitig pusztultak le, tömeges 
mennyiségű törmelékanyagot szolgáltatva. Nem tárgyalva részleteiben, a 
szemléletesség kedvéért megemlíthetjük, hogy az apti crinoideás mészkő, 
helyenként 50 m-nél is nagyobb szakaszán, térfogatának mintegy 20%-ában 
idősebb törmelékanyagból áll. Az aptiban szigetekként és szárazulatként 
mutatkozó területrészeken, a térszín öröklődése következtében — ami nemcsak 
a júrától az aptiig, de napjainkig is helyenként rögzíthető — éppen a hézagos 
és csökkent vastagságú júra kifejlődések voltak, aholis a felsőtriász dolomitról, 
figyelembe véve a dachsteini, illetve dachsteini típusú liász mészkövet és a 
többi júra üledéket, nem nagy vastagságú rétegeknek kellett csak lepusztulnia.

A legújabb földtani adatok alapján kialakult ilyen ősföldrajzi szemlélet 
annyiban módosítaná az eddigi tektonikai koncepciókat, hogy a kéregmozgást 
az üledékciklus folyamán állandónak tekinti, mely időben aktívabb és passzí
vabb periódusok váltakozásából áll. Ez egyben azt is jelenti, hogy a geotekto- 
nikai ciklust záró fázis hatása nem egyedülálló a szerkezeti formák létrejöt
tében.

A tárgyalt szerkezeti emelet alakulása az apti crinoideás mészkő lerakódása 
utáni általános szárazulatra kerüléssel tekinthető befejezettnek.

A kéregmozgás lezáró fázisa tehát a júra—kréta határ újkimmériai, a 
barrémi eleji „tisia hegyképző fázistól” (Telegdi R oth K. 1935), az ifj . 
N oszky J. (1959) által felsővalangini—alsóbarréminak tekintett crinoideás 
mészkő aptiban való keletkezésének rögzítése után (Eülöp J. 1964) az apti 
korszak végéig tolódott el. Itt tartjuk szükségesnek kihangsúlyozni azt, hogy 
az irodalomban felsőaptinak tartott munieriás agyagmárga rétegtani besorolása 
napjainkban nem általánosan elfogadott. A továbbiakban tehát apti végi 
záró fázisról beszélünk, elfogadva azt a koncepciót, hogy a crinoideás mészkő 
a teljes apti emeletet kitölti. Nem áll módunkban azonban a munieriás össz- 
letet, annak revíziója előtt a felsőaptiból az albai emelet aljára helyezni, így 
kérdőjelesen a továbbiakban felsőaptiként tüntetjük fel.

41*
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Az apti végi szárazulatra emelkedésnél szemléletünk szerint a szerkezeti 
emeletet felépítő képződmények alapvető formái és az üledékgyűjtő aljzatának 
a felsőapti ?—albai—cenomán transzgressziót megelőző morfológiája az apti 
korszak végén már csaknem készen álltak.

Az első üledékciklus képződményeinek térben igen változat osan mutat
kozó előfordulásai és kifejlődései alapján arra a következtetésre jutunk, bogy 
a szerkezeti emeletet felépítő kőzetek strukturális formái az üledékképződés 
folyamán állandóan ható kéregmozgások összegződésének végső eredményeként 
jöttek létre. A kéregmozgást a ciklus folyamán az általános süllyedési tenden
cia mellett egyes rögökre szakadt területrészek egymáshoz viszonyított változó 
erősségű és nagyságrendű függőleges mozgása jellemezte. A záró fázis, melynek 
hatására a terület rövid időre általánosan kiemelkedett, csupán intenzitásában 
különbözhetett az előző, a felsőtriász—júra—neokom—apti folyamán több
szörösen megnyilvánuló kéregmozgásoktól.

Az az egyenetlen térszín, melyre a következő felsőapti?—albai—cenomán 
ciklus képződményei lerakodtak, nem tekinthető csupán az aránylag rövid 
földtani időre korlátozott lepusztulás eredményének. Éppen azok a rétegtani 
koncepciók, melyek az apti emeletet képviselő képződmények fentebb említett 
problémáit érintik, bizonyítják, hogy a terület igen rövid ideig lehetett általá
nosan a szárazulaton. A térszínalakulás az állandóan ható kéregmozgásokkal 
párhuzamosan ugyancsak az egész első üledékciklus folyamán történhetett, 
végső formái azonban az apti végi fázis hatására alakultak ki. Véleményünket 
számokban talán azzal érzékeltetnénk, hogy a két ciklus között végbemenő 
lepusztulás rovására — az általános júra—neokom—apti denudációk után — 
10%-nál többet nem írunk. A hézagos júra rétegsorok, a neokom képződményei
nek korlátozott térbeli elterjedése, az apti crinoideás mészkőben észlelhető 
tömeges mennyiségű törmelékanyag, melyekről az előzőekben említést tettünk, 
híven tükrözik az üledékciklus idején végbemenő, egyes területrészekre korlá
tozott lepusztulást.

Szembetűnő az a tény, hogy a felsőapti ?— albai—cenomán képződmények 
a Csehbányai-medence területén jól rögzíthető szögdiszkordanciával, hol az 
apti crinoideás mészkőre (pl. Cseh-5. sz. fúrás), hol a dachsteini mészkőre (pl. 
Cseh-10. sz. fúrás) települnek. A Cseh-10. sz. fúrás alapján indokolatlan lenne 
ezen a területrészen feltételezni, hogy a felsőapti ? —albai—cenomán transz- 
gresszióig a helyenként 200 m-nél is vastagabb neokom és apti képződmények 
és még e mellett az egész júra rétegsor az apti végi szárazulatra emelkedés 
után pusztult le, nemcsak azért, mert erre kevés idő állt rendelkezésre, de 
még inkább, ha a júrától az aptiig elemezzük a terület szerkezetalakulását és 
kimutatjuk az üledékhézagos, valamint a júrában—neokomban—aptiban 
lepusztuló területeket. Mindezek mellett a felsőapti? munieriás agyagmárga- 
csoport és albai mészkőfajták alatt intenzív lepusztulásra utaló üledékeket 
a Bakony hegységben sehol sem találunk. Az említett képződmények bázisán 
helyenként fellelhető néhány méter vastag transzgressziós breccsa anyagában 
teljességgel lehetetlen elhelyezni többszáz méter vastagságú mészkő összletek 
törmelékanyagát. A földtani adatok alapján a törmelékanyagot a Bakony 
hegység területén és nem attól távolabbi vidékeken kell keresnünk ebben az 
időben.

A törve-gyűrt szerkezeti emelet képződményeinek strukturális formáit a
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Csehbányai-medencében — eltemetett helyzetük miatt — részleteiben elemezni 
nem lehet. A Gáthegy területén rögzíthető É K —DNy-i tengelyű szinklinális, 
valamint a Hajag-hegycsoport maim mészköveiben enyhe gyüredezettség. 
Joggal tételezhetjük fel, hogy a mélyben, különösen a szerkezeti emelet törés
vonalainak sávjában, erőteljes helyi gyüredezettség lehet. Ezt a feltételezést 
szemléltettük az 1. ábra földtani szelvényének fő törésvonala mentén ábrázolt 
dogger és liász rétegek esetében. Adatként a gyűrt formák feltételezésére a 
fő törések mentén mélyített Cseh-1. és Szg-10. sz. fúrásokban észlelt 30—50°-os 
rétegdőléseket említhetjük meg az apti crinoideás mészkő és neokom képződ
ményeinél, valamint a helyenként csaknem függőlegesen álló dogger és liász 
rétegeket.

Töréses szerkezeti emelet

A Csehbányai-medencében a felsőapti? munieriás agyagmárga és annál 
fiatalabb képződmények tektonikai szempontból annyiban egységesek, hogy 
felépítésükre csak a töréses formák jellemzők, melyek alapján az előző szerkezeti 
emelettől jól elkülönültnek bizonyulnak. A törések közül a vezető szerepet a 
vetődések játsszák. A terület feltárásai alapján térrövidülésre utaló feltolódá
sokat nem észleltünk.

Jól elkülönülő szerkezeti egységet alkot a felsőapti?—albai—cenomán 
üledékciklus képződménysora. A rétegtani felépítésből rögzíthető, hogy rövid 
idejű apti végi szárazulatra kerülés után a terület süllyedésnek indult és az 
egyenetlen térszín függvényében változó vastagságú munieriás agyagmárga 
összlet képződött, melyet requiéniás mészkő lerakódása követett. Az albai 
emeletet képviselő, pachyodontákban dús mészkövet mikrofaunás, orbitolinás, 
majd táblás mészkő képződése váltotta fel. A térben mindenütt jól követhető 
rétegek egyenletes, általános süllyedésről tanúskodnak. Az üledékképződés a 
cenomán korszakba is átnyúlt és a rotaliporás, turriliteszes márga lerakódásá
val fejeződött be. A rétegösszleten belül szembetűnő diszkordáns település 
nem észlelhető. K n a u e r  J. folyamatban levő részletes rétegtani vizsgálatai 
a Bakony hegység egyéb területein jól kimutatható egyes szintek helyi kima
radását jelzik itt. Ez az egységes süllyedési tendenciát nem cáfolja, annak 
oszcillációs jellegét látszik alátámasztani. Szembetűnő jelenségként kell meg
említeni azt, hogy a cikluskezdeti munieriás agyagmárgarétegek vastagsága 
lényegesen nagyobb azokon a területeken, ahol folyamatos júra rétegsor és 
nagy vastagságú apti crinoideás mészkő van, míg az első ciklus idején magasabb 
térszíni helyzetűnek mutatkozó területeken vastagsága helyenként csaknem 
a nullára csökken. Ez a tény ugyancsak azt látszik igazolni, hogy lényeges 
morfológiai változáson a triász—júra—neokom—apti képződmények nem 
mentek keresztül a kiemelkedés után. Az 1. ábra szelvényéből is látható, hogy 
a felsőapti? munieriás agyagmárga-sorozat vastagsága K-i irányban fokoza
tosan csökken, a Hajaghegy ÉK-i oldalán pedig — feltárások alapján rögzítet
ten — csak néhány méter.

A terület felsőapti?—albai—cenomán korszakokra eső egyenletes süllye
désének intenzív töréses mozgás vetett véget, melynek eredményeként a 
terület rögökre darabolódva a szárazulatra, magasan az erózióbázis szintje 
fölé emelkedett. Ez a kéregmozgás időben a szubhereini orogén fázissal pár-
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huzamosítható, melynek hatására a felsőkréta és paleogén üledékgyűjta 
Csehbánya környéki részlete kialakult. Az intenzív kéregemelkedést tértágu- 
lásos feltételekhez kötött lépcsős vetőrendszerek kialakulása követte, melyek 
főként a törve-gyűrt szerkezeti emelet tektonikai vonalainak felúj ulásaként 
mutatkoznak. Az 1. ábra többek között ezt a lépcsős szerkezetet is szemlélteti.

A kialakult vetőrendszerek általában ÉNy—DK-i és É K —DNy-i lefutá- 
súak, számos azonban közöttük a nagy ívben elhajló és egymást hegyesszögben 
metsző törésvonal is. A vetők menti elmozdulásoknak erre a mozgási fázisra 
eső nagysága nem minden esetben rögzíthető, ugyanis a fiatalabb kéregmozgá
sok idején helyenként felújultak. A töréses szerkezet által létrejött egyenetlen 
térszín morfológiájának a fiatalabb üledékek elterjedésére való hatása azonban 
a terület számos pontján észlelhető. Az 1. ábrából is kitűnik, a terepen pedig 
néhány feltárásban jól látszik, hogy a felsőkréta terresztrikum és a középső
eocén nummuliteszes mészkő a már kialakult, szögletes formáiban elsimított 
morfológiai lépcsőkhöz simul. Különösen a Gella-patak vízmosásában láthatók 
a felszínen olyan albai mészkövet metsző vetősíkok, melyeken fúrókagylók 
nyomai vannak.

A szubhercini orogén fázis hatására kialakult csehbányái süllyedőket 
ÉNy-ról a Pápa vár, Tevelvár, Gáthegy lábánál, ÉK-ről feltehetően a Gerence- 
patak vonalában, esetleg attól ÉK-ebbre, K-ről pedig a Hajag-hegycsoport 
oldalánál határolhatjuk le. DNy-ra a süllyedők nyitottnak mutatkozott.

Az erőteljesen osztott térszínt és annak magasan az erózióbázis szintje 
fölötti helyzetét a következő üledékciklus, a felsőkréta, szenon emeletének 
alján általánosan elterjedt törmelékanyag igazolja.

A terület földtani életében a felsőtriásztól szemlélve ez az első olyan típusú 
törmelékes kőzet (durvakavicsos konglomerátum és homokkő), mely tényleges 
hegységképző fázis itteni intenzív megnyilvánulásáról tanúskodik. Ilyen folya
mi és hegylábi durva törmelékanyagot a felsőapti? és albai képződmények 
bázisán sem a Csehbányai-medencében, sem a Bakony egyéb területein ez ideig 
nem észleltek.

A területre DNy-ról közeledő szenon tengerelöntés általános süllyedést 
jelez. A szoros értelemben vett Csehbányái-medencébe azonban a szenon tenger 
nem nyomult be. A kainozóos üledékekkel fedett területrészeken mélyült 
fúrások, G óczán  F. véleménye szerint, csak az ajkai kőszéntelepes összlettel 
egyidős tarka agyag-, szenes agyag-, agyagmárga-, agyag-, valamint általunk 
ugyancsak szenonba sorolható homok-, homokkő-, kavics-konglomerátum 
rétegeket tártak fel. Ezek a képződmények, szelvényben felfelé való fokozatos 
finomodásuk, a felső szakaszon megjelenő szenes agyag és szénrétegecskék 
alapján, valamint a területtől DNy-abbra eső szenon üledékgyűjtő medence 
analógiájára támaszkodva a tenger fokozatos közeledését jelzik. A terület 
süllyedését azonban még a tengerelöntés előtt epirogén emelkedés váltotta 
fel. Azt, hogy a területen szenon tengeri képződmények nem voltak, számos 
adat és ősföldrajzi megfontolás támasztja alá. Adatként a fúrási rétegsorok 
említhetők, melyek a szenon tarka agyag és törmelékes sorozat ÉK felé való 
fokozatos elvékonyodását, valamint durvulását mutatják. Ősföldrajzi indok
ként meggyőzőnek látszik elfogadni azt, hogy a védett, árkos süllyedőkből a 
szenon tengeri rétegek nyomtalan lepusztulása aligha történhetett meg. 
Egyébként is nehezen értelmezhető olyan lepusztulás, mikor egy esetlegesen
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^vastag tengeri mészkő és márga úgy hordód jón el, hogy az alatta levő laza 
üledéksor érintetlen maradjon.

A fent vázolt elképzelés alapján a felsőkréta után a területen epirogén 
emelkedést tételezhetünk fel, mikoris a szubhercini orogenezis eredményeként 
kialakult süllyedék és az őt lehatároló, kiemelt helyzetű rögök lényeges szer
kezetalakulás nélkül emelkedtek ki. A szenon és eocén közötti idő kéregmoz
gásának sajátságait területünkön érdemben elemezni nem lehet. A DNy-ra 
levő ajkai medence analógiája szerint kéregingadozással számolhatunk.

A Csehbányai-medence soron következő süllyedését az eocén transzgresszió 
alapján rögzíthetjük. Az eocén tenger DNy-ról való behatolását, a terület 
fokozatos tenger alá merülését a felszíni és mélyfúrásokkal feltárt képződmé
nyek térbeli elrendeződése igazolja. Az eddigi részletes eocén rétegtani vizsgála
tok is egyértelműen kimutatták, hogy ÉK-i irányban az üledékképződést 
egyre fiatalabb tagok lerakódása jellemezte. Bakonybél környékén a lutéciai 
emelet Assilina spira-s szintje már nem fejlődött ki, az egyenetlen térszínen 
csak a ritka Nummulites perforatus tartalmú lithothamniumos, magasabb 
szintet képviselő mészkőfajták rakódtak le.

A Csehbányái-medencében, Bakonybélig terjedő területrészen jól kimutat
ható, hogy a középsőeocén folyamán állandóan ható oszcillációs kéregmozgás 
volt. Ezt a sajátosságot K opek G. legújabb rétegtani és nagy-Foraminifera 
vizsgálatai alapján nyomatékosan hangsúlyozza. A szubhercini fázis hatására 
kialakult és az eocénig alapvetően nem változott térszín, valamint az oszcillá
ciós kéregsüllyedés igen változatos eocén rétegsorok létrejöttét eredményezte.

Alsóeocén üledékeket csak a medencerészlet DNy-i részén lehet palinoló- 
giai alapon kimutatni. Itt az eocén rétegek bázisán helyenként szenes agyag 
található, melyekben B ákosi L. (1968) alsóeocén sporomorpha formákat 
határozott meg (Cseh-1. sz. fúrás). Ugyancsak alsóeocén képződménynek 
tekinthető a térkéjoező fúrásokban általában a cenomán turriliteszes, rotali- 
porás márga és lutéciai nummuliteszes mészkő között harántolt lejtőtörmelék 
és kőzettörmelékes agyag is.

A középsőeocén különböző szintjeinek bázisán mutatkozó alapkonglo
merátum nem szinttartó képződmény, csupán mindenütt jól követhető, ÉK-i 
irányban egyre fiatalabb réteg. A lutéciai rétegsorok esetében szembetűnő, 
hogy míg közvetlenül Csehbánya környékén és tőle ÉK-re, 5—6 km-ig teljes 
kifejlődésűek, Nummulites laevigatus-os homokos mészkő, N . perforatus-os 
gumós—pados mészkő és N . millecaput-os agyagos—márgás mészkő 100 m-es 
összvastagságot is meghaladó rétegösszletéből állnak, addig Bakonybéltől 
D-re a Halomány és Hegyeskő környékén és DNy-ra mintegy 3 km-ig húzódó 
területrészeken jellegzetes zátonyfáciesű, faunaszegény lithothamniumos mész
kővel képviseltek.

Az idős és felújult peremi törések közelében a lutéciai rétegösszlet csök
kent vastagságú (pl. a Gáthegy DK-i lábánál).

Területünkön a középső- és felsőeocén határán lassú, oszcillációs jellegű 
epirogén emelkedés mutatható ki, mely minden bizonnyal a távolabbi felső
eocén vulkáni kitörésekkel párhuzamosan és annak függvényében történt.

A felsőeocén rétegeket a medencerész ÉK-i, ÉNy-i és DK-i szegélyén 
abráziós konglomerátum és mészhomokkő váltakozása, ettől a szegélytől a 
medence belseje felé mészhomokkő, foraminiferás agyagmárga és Planorbis
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sp. tartalmú márga váltakozása, DNy-i irányban pedig foraminiferás agyag
márga, aleurit, glaukonitos homokkő és homok váltakozása képviseli. A felső
eocén rétegekre igen jellemző a csaknem mindenütt dúsan mutatkozó biotit- 
és glaukonittartalom.

Á meszes konglomerátummal, mészhomokkővel váltakozó agyagmárga 
rétegekből az Iht-1. sz. térképező fúrás pontjában, mely Bakonybéltől DNy-ra 
3 km-re van, B áldi Т .-né gazdag Nannoplankton társaságot határozott meg, 
melyek közül a felsőeocén korbesorolás szempontjából a Chicismolithus cama- 
ruensis (Defl.), Orthozygus aureus (Stradner), Discoaster tani nodifer Br . 
et R ied , és C yclococcolithus neog animation Br . et W ilcox on jelenlétét vette 
figyelembe. Az agyagmárgából előkerült számos plankton Foraminifera közül 
Sidó M. által meghatározott Globorotalia rotundimarginata (Subb .) ugyancsak 
a felsőeocénre utal.

A Bakonybél környéki felsőeocén foraminiferás agyagmárga felszíni elő
fordulásáról B ertalan K. (1944/45) tett elsőként említést. A felszínen ugyan
csak elterjedt konglomerátumot és mészhomokkövet, melyet a kutatók a 
miocénbe tartozónak tekintettek, K opek G. (1964) sorolta elsőként az eocénbe, 
rétegtani helyzetüket azonban a lutéciai emelet Nummulites perforatus-os 
szintjében jelölte meg. Tény, hogy az abráziós konglomerátum és mészhomokkő 
kőzet alkotó mennyiségben tartalmaz alig koptatott Nummidites perforatus-t 
és egyéb lutéciai emeletre jellemző faunát. Ugyancsak zavaró, hogy a konglo
merátum, melynek kavicsanyaga csaknem kizárólag lutéciai és helyenként 
mezozóos mészkőből, valamint kvarcitból áll, a térszínében erősen osztott, 
10—20 m-es egyenetlenségeket mutató Nummidites perforatus-os és kövület- 
szegény lithothamniumos mészkőre települ, helyenként a domboldalakban 
úgy, mintha közbetelepülés lenne. A részletes földtani térképezés során Bakony
béltől DK-re azonban a konglomerátum közvetlen feküjében felszíni feltárás
ban dúsan Nummulites millecaput-ot tartalmazó agyagos képződményt észlel
tünk. Ebben a képződményben, mely csak foszlányokban maradhatott meg, 
a N . millecaput-ok olyannyira rendezetlenül helyezkednek el, hogy feltételez
hetően átmosott állapotban vannak. A konglomerátum feküjében észlelt miile - 
caputos rétegek és fedőjében számos mélyfúrásban harántolt oligo-miocén 
összlet (Cseh-10., Cseh-12., Bj-23. sz. fúrások) rétegtani helyzetét az oligocén 
és lutéciai közöttinek rögzítette. Pontosabb rétegtani hovatartozóságukat 
tehát, mint az előzőekben tárgyaltuk, a mikroorganizmusok vizsgálata jelölte 
meg a felsőeocénben.

Szerkezetföldtani szempontból a felsőeocén rétegek ezen elrendeződése 
annak a következtetésnek levonását teszi lehetővé, hogy a középső- és felső
eocén határán oszcillációs kéregemelkedés történt, melynek hatására a cseh
bányái medencerészlet ÉNy-ról, ÉK-ről és DK-ről kimutatható magasabb 
térszíni helyzetű aljzata többszörösen a szárazulatra került, lepusztult, majd 
időnként a tenger abráziós zónájába kerülve konglomerátum- és mészhomokkő
képződés színterévé vált. Az így lerakodott durva törmelékanyag kisebb 
süllyedés esetén finomabb homok és agyagmárga lefedésbe került, majd az 
oszcilláció függvényében ez a jelenség újra megismétlődött . Ezeknek a földtani 
adatoknak alapján jól rögzíthető a felsőeocén tenger Bakonybél felé kiöblö- 
södő partvonala. DK-i irányban durva törmelékanyagot nem találunk az 
eocén rétegsorban, a lutéciai emelet millecaputos szint je fokozatosan megy át
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DN у
C s e h - 5 .  s z .  l h t - 1 .  s z .  K ö v e s t e t o '  B b t - 1 0 .  s z .  H a l o m á n y

f ú r á s  s z e r i n t  f ú r á s  s z e r i n t  a l a p j á n  f ú r á s  s z e r i n t  a l a p j á n

2. ábra. Elvi földtani szelvény a Cseh-5. sz. fúrástól ÉK-re a bakonybéli Halomány-
dombig (eocénvégi állapot)

1 .  F elsőeoeén  foram in iferás a g y a gm árga , glau konitos h o m o k k ő , h o m o k , keresztrétegzett m é szh om ok k ő , 
k o n glom erátu m , abráziós k on g lo m erá tu m , 2 .  középsőeocén  N u m m u l i t e s  m i l l e c a p u t -os agyago s m é szk ő ,
3 .  N .  p e r f o r a t u s -os m észkő (a szelvén y É K - i  részén gyéren X a g y fo ra m in ife rá v a l, fők én t L ith o th a m n iu m m a l),
4 .  A s s i l i n a  s p i r a -s gu m ós m észk ő , 5 .  N u m m u l i t e s  l a e v i g a t u s - o s ,  h om ok os m észkő, 6 .  a lap k on glom erátu m , 
7 .  alsóeocén le jtő tö rm e lék , 8 .  felsőkréta  tarka agy a g , a gyag , a g yagm árga , aleurit, h o m o k , .h om okk ő , kavicsos  
h o m o k , 9 .  k özép sőkréta , a lb ai— cen om án  turriliteszes m árga, tá b lá s m észkő, m ik rofau n ás— orbitolinás m észkő,

requieniás m észkő

Pue. 2. Принципиальный геологический разрез от скважины Чех-5 до холма Халомань у с.
Баконьбел (конец эоцена)

1 .  Верхнеэоценовые фораминиферовые глинистые мергели, глауконитовые песчаники, пески, известковистые пес
чаники с косой слоистостью , конгломераты, абразивные конгломераты, 2 .  среднеэоценовые глинистые известняки 
с N u m m u l i t e s  m i l l e c a p u t , 3 .  известняки с N .  p e r f c r c t u s  (в северо-восточной части разреза с редкими крупными фора- 
миниферами, преимущественно с литотамниями), 4 .  комковатые известняки с A s s i l i n a  s p i r a , 5. песчанистые из
вестняки с N u m m u l i t e s  l a e v i g a í u s ,  6 .  базальные конгломераты, 7. нижнеэопеновый делювий, 8 .  верхнемеловые пест
рые глины, глины, глинистые мергели, алевролиты, пески, песчаники, пески с галькой, 9 .  среднемеловые, альбеко- 
сеноманские туррилитесовые мергели, плитчатые известняки, известняки с микрофауной и орбитолинами, рек-

виениевые известняки

a discocyclinás rétegekbe, majd a felsőeocén foraminiferás agyagmárgába és 
finomszemű homokkőbe.

A fent tárgyalt képződmények térbeli kapcsolatát a 2. ábra szemlélteti. 
Az elvi földtani szelvényt, mely az eocénvégi állapotot igyekszik tükrözni, a 
Halomány környéki, Kövestető-i felszíni feltárások, térképező és bauxitkutató 
fúrások alapján állítottuk össze.

Miután rögzítettük, hogy a felsőeocén általában laza üledékei — a meszes 
konglomerátum és mészhomokkő kivét elével — a Csehbányai-medencében 
mélyített fúrásoknak csaknem mindegyikében megtalálhatók, ahol azokat 
andezitkavicsos és görgeteges durva törmelék fedi — tehát az oligo-miocén 
legalsó szintje — önkéntelenül felmerül a kérdés: hogyan maradhatott szinte
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érintetlenül a 20—30 m-es vastagságokat mutató, alig kötött felsőeocén fora- 
miniferás agyagmárga és finomhomok, ha az alsó- és középsőoligocén folyamán 
itt szárazulat volt? Nyilvánvaló az, hogy osztott térszínt létrehozó kéregmoz
gással nem számolhatunk az eocén és oligocén határán, hiszen az esetben a 
magaslatokról a laza üledékek, de még a nummuliteszes mészkő egy része is 
minden bizonnyal lepusztult volna, hegylábi törmelékkúpokat építve. Ezt a 
jelenséget azonban sehol nem észleltük.

A Cselibányai-medencéhez D-ről csatlakozó Városlőd—Herend—Szent- 
gál—Úrkút környékének földtani vizsgálata során a rétegdőlések és eocén 
vastagsági adatok alapján feltételezett eocénvégi epirogén kiemelkedést 
(Mészáros J. 1968) a Csehbányai-medencében igazoltnak látjuk a felsőeocén 
regresszív abráziós konglomerátum általános partközeli elterjedésének rögzí
tésével.

A helyenként több száz méteres vastagságot is elérő oligo-miocén törmelé
kes sorozat feltehetőleg az egész csehbányái medencerészt elborította. Terü
letünkön a pleisztocén és holocén képződményeken kívül ezek a legfiatalabb 
üledékek.

Vastagságukat és kifejlődésüket figyelembe véve megállapítható, hogy a 
terület oszcillációs jelleggel süllyedt, a távoli környezet minden bizonnyal 
emelkedő tendenciájú kéregmozgásai azonban az egész ciklus folyamán bizto
sították a durva és finomabb törmelékanyagot. A szárazföldi üledékfelhal
mozódás tehát a miocén közepéig lépést tartott a süllyedéssel és sikeresen 
kompenzálta azt.

A miocéntől napjainkig lejátszódó kéregmozgások, azok időnkénti bon
tásban való elemzése területünkön nem vihető keresztül.

A csehbányái medencerész mai morfológiájának kialakításában feltehető
leg időben a rhodáni fázissal egyeztethető, pliocénvégi erőteljes töréses kéreg- 
alakulás játszotta a legdöntőbb szerepet. Ezt a feltételezést a medencétől D-re 
eső területek bazaltvulkánossága igazolni látszik.

Számos feltárásban és földtani szelvényen rögzíthető, hogy az oligo- 
miocén rétegek az idősebb képződmények mellé levetett helyzetben vannak. 
Szemléletesen látszik ez az 1. ábra földtani szelvényén is.

Az ekkor kialakult vetőrendszerek íves lefutásúak, élesen elütnek az első 
szerkezeti emelet egymásra csaknem merőleges, több km hosszban egyenes 
lefutású rendszerétől és csupán helyenként csatlakoznak azokhoz.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАССЕЙНА
В РАЙОНЕ С. ЧЕХБАНЬЯ

Й . Ме  cap о ш

В районе, расположенном в центральной части гор Баконь, в последние 
годы проводились геологосъемочные работы в масштабе 1:25 000 и бурение 
многочисленных разведочных, а также картировочных скважин. На основании 
полученных новых данных открылась возможность анализа геотектонического 
развития района от позднего триаса до раннего миоцена включительно. Вы
воды опираются на литологические, фаунистические, стратиграфические и 
тектонические данные, которые в основном были получены при геологической 
съемке.

В районе можно выделить два резко отличающихся друг от друга струк
турных этажа. Для первого этажа, состоящего из верхнетриасово-юрско-нео- 
комских и аптских отложений, характерны наряду с разрывными нарушениями 
складчатые формы, которые в основном прослеживаются вдоль больших 
разломов.

В статье подчеркивается и анализируется непрерывно-прерывистый ха
рактер образования структурных форм отложений в течение всего первого 
седиментационного и геотектонического цикла. Геологическими данными в 
статье впервые доказывается постепенное и постоянное формирование оса
дочного бассейна в тесной связи с тектоническими движениями района,



652 MÉSZÁROS J.

указываются те области, которые временами оказывались приподнятыми 
над уровнем моря, а также затронут вопрос о некоторой унаследованности 
рельефа наших дней от позднетриасового времени.

Тектоническое движение — которым закончился первый геотектонический 
цикл и тем самым седиментационный — сопровождавшееся региональным 
поднятием района над уровнем моря на краткое геологическое время, фик
сируется в аптском веке.

Следующий геотектонический цикл охватывает более поздние геологи
ческие времена. Второй структурный этаж, характеризующийся наличием 
только разрывных нарушений, образовавшихся в условиях растяжения, под
разделяется на структурные этажи второго порядка. Главные особенности 
строения и способа залегания отложений изображены на разрезах 1 и 2.

На основании геотектонического исследования в районе впервые абразион
ные конгломераты, известняковые песчаники, фораминиферовые пески, алев
риты и мергели были отнесены к верхнему эоцену, а также выявлены их про
странственные взаимосвязи. Затем, после определения богатой фораминиферо- 
вой и наннопланктонной фауны, был подтвержден позднеэоценовый возраст 
этих пород.

Основываясь на тектонических закономерностях, автор затронул проблему 
определения возраста олигоценовых и нижнемиоценовых грубообломочных 
континентальных отложений.

Автором выявлено, что в районе имели место разрывные движения, соз
дававшие сильно расчлененный рельеф только в промежутке между сеноман
ским и сенонским веками и в позднем плиоцене, для остальных геологических 
времен характерны колебательные, осцилляционные движения.

В статье делается вывод, что в образовании настоящего рельефа главная 
роль принадлежала интенсивным разрывным движениям позднего плиоцена, 
сопровождавшимся излияниями базальтов по краям антеклиза гор Баконь.


