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Sásdi László

A KESZTHELYI-HEGYSÉG KARSZTJA
ÉS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE

1. BEVEZETÉS
A Keszthelyi-hegység szinte egyveretü dolomit felépítésű, 400 m-es tszf. magasságot alig meghala
dó területe kevés karsztkutatót vonzott, inkább csak mint a hévízi Tó-forrás részvízgyűjtőjeként tartot
ták számon. Néhány évtizede ismert barlangokban sem dúskált így a barlangászok hada másfelé vette
az irányt. Ez utóbbi kicsit változni látszik, hiszen egyre több ún. víznyelős barlangot tártak fel a Balatonederics feletti Szabadhegyi-fennsíkon, melyeknek inkább csak feltáró kutatása zajlik elenyésző tudo
mányos feldolgozás mellett. A hegység karsztjának fejlődéstörténetét még csak vázlatosan ismertették,
a részletes jelen tanulmány remélhetőleg új oldalról mutatja be az ország legnyugatibb karsztvidékét
az újabb megfigyelések alapján.

2. KUTATÁSTÖRTÉNET
A Keszthelyi-hegység (7. ábra) földtani felépítéséről az első említés 1817-ben történt (ZIPSER C. A.),
aki a Csókakőn található dolomittal, a Cserszegtomaj környéki (pannon) homokkövekkel, illetve a hegy
ségtől É-ra levő bazaltokkal foglakozott. BEUDANT F. S. (1822) leírta a Rezi környékén előforduló
bitumenes dolomitot és a Várhegy melletti (pannon) kvarchomokkövet. A hegység földtani felépítését
1:1.000.000 méretarányú térképen ábrázolta.
BÖCKHJ. 1871 -ben megjelent földtani térképszelvényén megkülönbözteti a födolomitot, edericsi mész
követ és a bitumenes, szaruköves dolomitot. Ez utóbbiakat jura korúnak tekintette, nem meghatározva az itt
előkerült faunát. Ezeket Id. LÓCZY-va\. 1912-ben írta le és raeti korúnak határozta meg. Id. LÓCZY L.
1913-ban megjelent „Balaton monográfiája” munkájában részletesen ismertette a hegység képződményeit
4 db. áttekintő földtani szelvénnyel illusztrálva. Az általa szerkesztett és 1920-ban megjelent l:75.000-es
méretarányú földtani térkép részletesen ábrázolja a Keszthelyi-hegység földtani képződményeit.
1938—39-ben SZENTESF. folytatott reambuláló földtani térképezést részletes nyersanyag-kutatással.
1948-ban számolt be a pannon üledékek települési viszonyairól és a pirít előfordulásokról. SZENTES F.
bauxit kutatási tevékenységet is végzett, melynek során ismertté váltak a Cserszegtomaj térségi tűzálló
agyag előfordulások. Az Ö kutatásait folytatta CSILLAG P-né (1959), valamint BARDOSSY GY. (1961).
A hegység karszih\áro\ó&áyáva\ SZÁDECZKY-KARDOSS E. (1941) és DARNAY B (1947, 1954)foglalkozott először, utóbbi a hegység akkor ismert barlangjait is leírta. Vázlatos összefoglaló leírást a hegy
ség hidrológiájáról (LÁNG et. al. 1962) készített. 1974-től a VITUKI kezdett kutatásokba.
1967—1978 között a Balaton környékének építésföldtani célú térképezése történt meg, melynek ered
ményét 1:10 000 méretarányú térképek által és azok szöveges magyarázói által tettek közkinccsé (BO
ROS et. al. 1985).

A hegység földtanáról az első részletes összefoglaló tanulmány 1979-ben született, melyet BOHNP.
készített el. Ebben részletesen foglalkozik a földtani felépítéssel, szerkezetföldtani viszonyokkal és föld
tani fejlődéstörténettel, valamint a karszthidrológiai viszonyokkal és a geomorfológiai képpel.
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1988-ban a Dunántúli-középhegység regionális tájföldrajza című könyvben (ed. PÉCSIM.) részletes
leírást találunk a Keszthelyi-hegységről is, melyet JUHASZ ÁGOSTON készített.
A következő években a Balaton-felvidék földtani térképezése során a Keszthelyi-hegység részletes föld
tani térképezése is megtörtént, az eredmények a „Balaton-felvidék földtana” című monografikus műben
jelentek meg (BUDAI et.al. 1999), mellékleteként a hegység területét is bemutató 1:50.000-es méretarányú
földtani térképet adtak közre. A tanulmányban részletesen foglalkoznak a terület rétegtani, szerkezetföld
tani viszonyaival, földtani fejlődéstörténetével és hidrogeológiájával. A térképezéssel párhuzamosan jelent
meg GYALOG-BUDAI (1984) hévizes kőzetelváltozásokat ismertető tanulmánya, illetve CSILLAG-NADOR (1996) karsztmorfológiai és hidrogeológiai értekezése. A későbbiekben már csak a triász ősföldrajzi
kép pontosításával, ill. a kőzetek nevezéktanában történt kisebb változásokra vonatkozó eredményeket
publikáltak (HAAS—BUDAI 2014) illetve az Edericsi Mészkő dolomitosodási folyamatáról.
A terület barlangjairól elsősorban az itt dolgozó barlangkutató csoportok jelentéseiben olvashatunk
a Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Tájvédelmi, Barlangvédelmi és
Ökoturisztikai Osztály adattárában, a jelentősebb barlangokról és feltárásokról SZÉKELY (ed. 2003) és SLIZ
(ed. 2014) összefoglalóiból szerezhetünk tudomást. A barlangok és karsztjelenségek tudományos feldolgo
zása a jövő feladata, eddig csak a Cserszegtomaji Kút-barlang vizsgálata volt viszonylag részletes.

3. FÖLDRAJZI HELYZET, MORFOLÓGIAI FELÉPÍTÉS
A Keszthelyi-hegység a Dunántúli-középhegység legnyugatibb, önálló tagja. Nyugaton a Gyöngyös
patak völgye választja el a Zalai-dombságtól, északon pedig a Zalaszántói- és Várvölgyi-medencék
az egykori bazaltvulkánokkal tarkított Kovácsi-hegyektől (Tátika vulkáncsoport). Keleten a Tapolcai
medence felé markáns, meredek hegyoldalak határolják, míg délen fokozatosan ereszkedik a Balaton
felé. Legmagasabb pontja épp, hogy meghaladja a 450 m tszf. magasságot az Edericsi-fennsíkon (név
telen hegycsúcs, pontos magassági adat nélkül, szintvonalak alapján meghatározva). A hegység fentiek
szerint lehatárolt területe kb. 150 km2 (BOHN 1979). Összefoglalva alakrajzilag neogén medencék és
medencedombságok fölé magasodó, szigetszerűen elkülönülő alacsony középhegység (JUHASZ 1988).
BOHN (1979) geomorfológiai szempontból 4 részre osztotta a hegységet:
1. Nyugati rész (Keszthely — Rezi közötti úttól Ny-ra)
2. Rezitől K-re levő, 400 m tszf. magasság feletti területek (Vár-hegy, Meleg-hegy, Simla-hegy, Bányafő-tető)
3. Középső rész (Keszthely-Rczi út és a Vállus-Vonyarcvashegy közötti vonalak között elhelyezkedő,
400 m tszf. magasság alatti terület
4. Keleti rész (Vállus-Vonyarcvashegy vonaltól K-re) Edericsi-fennsík, Márványkőfejtő-hegy, Szabad-hegy.
JUHASZ (1988) a területet különböző magasságú tönkös sasbércekként és fennsíkokként írta le, köz
tes hegyközi medencékkel (Rezi-, Várvölgyi-m.) és hegységperemi félmedencével (Vindornyalaki-m.).
CSILLAG-NADOR (1996) 3 részre osztotta a hegységet (keleti, középső, nyugati rész) pontosabb vá
lasztóvonalak megadása nélkül, ezekre csak a publikációban közreadott geomorfológiai térképvázlat
alapján következtethetünk.
Terepi és térképi megfontolások alapján a hegység 3 jelentős egységre bontható (2. ábra). A nyugatit (3)
és a középsőt (2) a Vár-völgy választja el egymástól, mely egyúttal tektonikai választóvonal is, és pleisz
tocén idei kiemelkedési határvonal is. A keleti blokk (1) és a középső rész Ny-i határa a Vállustól délre
húzódó völgy mentén biztosan megadható a jobb és bal oldalon levő 100 m-es szintkülönbségek alapján
(2-3. ábra), míg D felé a Pórag-háti-völgy mentén bizonytalanul jelölhető ki. BOHN (1979), JUHASZ
(1988) tengerszint feletti magassági zónák szerint különítette el a különböző hegységrészeket. A szerkesz
tett domborzati térkép alapján (4. ábra) ezt a felosztást el kell vetni, hiszen számos területrészen az általuk
kerek (pl. 400 m, 300-350 m) tengerszint feletti értékekkel definiált határok nem érvényesülnek. Jól látható,

34

Vizsgált terület határa

\ KESZTH ELYI -II EGYSÉG

TÁJFELOSZTÁSA

1. ábra. A Keszthelyi-hegység tájfelosztása
(3D domborzati alaptérkép: Korbély B. BFNPI)

2. ábra. A Keszthelyi-hegység 3D morfológiai térképe (Korbély B. BFX'PI) és felosztása (Szerk: Sásdi L.)
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3. ábra. Morfológiai tetőszintek a Keszthelyi-hegység K-i részén (Fotó: Sásdi L.)

hogy az enyhén DNy felé lejtő Edericsi-fennsíktól NyDNy felé a hegycsúcsok enyhén lejtő felszínre utal
nak, mely ezen a részen tagoltabb. Ennek az a magyarázata, hogy a fennsík egykor (pleisztocén előtt)
nagyobb kiterjedésű volt, csak a Fődolomit F. erőteljesebb pusztulása miatt jobban széttagolódott a rajta
kialakult fiatal völgyek létrejöttének nyomán.
Jellemző, hogy a két szélső alegység legmagasabb pontjai az EK-i részen találhatók, és mindkét te
rület DNy felé lejt fokozatosan. Ennek megfelelően lényegesen kevesebb és rövidebb völgy halad E és
ÉK felé, a hosszú, markáns völgyek általában megközelítően déli, délnyugati lefutásúak. Némelyikük
már a pannon során is létezett (Vállusi-, Bélap-, Kígyós-, llona-völgy) a völgytalpakon és völgyoldalak
ban található pannon üledékek alapján. A 3 egység a pleisztocén előtt egységes, DNy felé lejtő felszínt
alkothatott, a jelenlegi különválás a pleisztocén során a nyugati rész Vári-völgy menti tektonikus emel
kedésével alakulhatott ki.
A keleti rész jellemző nagy formaeleme az ún. Edericsi- (Szabadhegyi-) fennsík, mely enyhén lejt
DDNy-felé. Ameddig az állékony Edericsi Mészkő és annak dolomitosodon változata alkotja a felszínt,
addig egységes képet mutat, míg DNy-felé a Fődolomit megjelenésével lényegesen tagoltabbá válik.
A lösszel fedett, dolomitosodon Edericsi Mészkő F. alkotta fennsíkon számos karsztos berogyás (régebbi
leírásokkal szemben nem töbör), kis vízgyűjtő területű víznyelő alakult ki, akár 200 m mélységig feltárt
barlangjáratokkal. A fennsíkon egy széles, déli lefolyású lapos völgy húzódik, a nyelők zöme e mentén
fejlődött ki. A völgy a fennsík DK-i peremén becsatlakozik egy fiatal, hátraharapódzó meredek, sziklás
völgybe (Sipos-torok), mely egykori - pannon — öbölbe fut bele.
Az Edericsi-fennsík felől dél, délnyugati és nyugati irányba is indulnak völgyek, melyekben kisebb
nyelők, illetve néhány méteres barlangok nyílnak, jelezve a karszt fejlődését.
A fennsíktól nyugatra számos völgy alakult ki, melyek E-D lefutású fővölgyekbe csatlakoznak. A legszabdaltabb a Vári-völgytől közvetlenül K-re levő rész, ahol a murvásodon Fődolomit építi fel a területet,
és egyben itt találhatók a legalacsonyabb hegykúpok.
A Vári-völgytől Ny-ra levő részen lényegesen kisebb területen bukkannak ki az alaphegységi triász
kőzetek a pannon üledékek alól, ami a morfológiában is jelentkezik. Az általános lejtésirány az Edericsifennsíkhoz hasonló, a földtörténeti múltban a nyugati rész a keleti rész lejtőjének folytatását jelenthette.
Itt is csak néhány É-i, ÉK-i, ÉNy irányú rövid völgy található, az uralkodó völgyirány D-i, DK-i. Néhány
völgy a pannon üledékekkel kitöltött lapos, széles Rezi-medencéből indul és halad át a dolomit alkotta
területekre. Számos kisebb barlang alakult ki a Dobogó- és Biked-dombon, melyek a régi leírások alap
ján hévizes keletkezésű üregek (DARNAY1947) (véleményünk szerint keveredési korróziós keletkezésű
forrás közeli járatok). A Rezi vár környéki és a Púpos-hegy É-i oldalában ismert kis barlangok morfoló
giai helyzetüknél fogva feltehetően a legidősebb ismert járatok a hegység nyugati részén.
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4. ábra. A Keszthelyi-hegység hegycsúcsainak magassági adatai alapján szerkesztett morfológiai térkép
(Szerk.: Sásdi L.)

A terület jelentősebb, pannonnál fiatalabb völgyei „V” alakúak, eróziós kialakulásúak. Általában
zápor- és hóolvadék vizeket vezetnek, melyek a kőzet repedésrendszerében beszivárognak, vagy kis
nyelőképességü medemyelőkben eltűnnek. Ugyanez vonatkozik a völgyekben kis számban fakadó ré
tegforrások vizére is (Szent-kút, Szent Miklós-f.).
A hegységben karszt jellege ellenére sem ismerünk nagy számban mikrokarros formakincset, karros
felszíneket. Karros sziklák a Márványkőfejtö-hegy keleti peremén fordulnak elő Edericsi Mészkő felszí
nen kialakulva, máshol ritkán a kibukkanó dolomit börcökön. Hiányukért a dolomit murvásodása, erős
töredezettsége okolható, mely a dolomit külfejtésekben kitűnően tanulmányozható.

4. FÖLDTANI FELÉPÍTÉS, SZERKEZETI VISZONYOK
4.1 Rétegtan
A földtani képződmények alábbi ismertetése az 1999-ben megjelent „A Balaton-felvidék földtana”
című térkép és térképmagyarázó alapján történik {BUDAI et. al 1999).
A Keszthelyi-hegységben a felszínen is megtalálható legidősebb kőzetek (5—6. ábra) a késő-triász kami
korszakában képződtek. Ebben az időszakban a Tethys-óceánban egy sziget platform alakult ki, melynek
területén az Edericsi Mészkő F., lejtőin és az egyidős medencében a Veszprémi Márga F. rétegei rakódtak le.
A Keszthelyi-hegységben a legújabb vizsgálatok alapján a legidősebb a Veszprémi Márga F. Mencshelyi Márga Tagozata. Felszínen az Edericsi-fennsík Ny-i peremén található, felszín alatt a Vállus melletti
V-3. fúrás legalján (-490 m), ahol tektonikusán érintkezik a felette levő Fődolomittal (BOHN 1979). A Szent
Miklós-forrás melletti feltárás alapján a rétegsort dolomit, agyagos mészkő, márgás dolomit, mész-márga alkotja. A rétegekből alga, foraminifera, korall, brachiopoda, puhatestű és tengeri sün maradványok
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kerültek elő. Az üledéksort egykor a kami ún. „felső márga csoport”-ba sorolták (BOHN 1979). BUDAI
et. al. (1999.) a rétegsorban levő mészkőtömbök alapján a Veszprémi Márga F. Buhinvölgyi Breccsa
tagozataként határozta meg az üledékeket. HAAS-BUDAI (2014) ábrája alapján (6. ábra) az üledéksor
egy részét a Veszprémi Márga F. Mencshelyi Márga Tagozataként említi, felső részét a Sándorhegyi
Formációba sorolta.
Az Edericsi Mészkő F. Balatonederics mellett a Márványköfejtő-hegyen ismert felszínen, felszín alatt
az Edericsi-fennsíkon mélyülő barlangokban is megtaláljuk (Csodabogyós-, Kessler Hubert-, Döme-,
Jakucs László-barlang, stb.) (7. ábra). A Be-1. fúrás alapján vastagsága több, mint 300 m. A kőzet vilá
gosszürke, vastagpados-tömeges megjelenésű. Olykor kőzetalkotó mennyiségben találhatók zátonyalkotó
és zátonylakó szervezetek maradványai - benne algák, szivacsok, foraminiferák, bryozoák - (BUDAI
et. al. 1999).

A mészkő dolomitosodott változatát ugyancsak az Edericsi-fennsíkon találjuk meg. Ezt BOHN (1979)
még vastagpados Fődolomitként írta le, majd mint Sédvölgyi Dolomit F. azonosították (BUDAI et. al
1999). Mivel a mészkő anyaga másodlagosan dolomitosodott, ezért a széttagolást megszüntették, és a vele
összefogazódó Edericsi Mészkövei egy formációba sorolták (HAAS-BUDAI2014).
Az. Edericsi Mészkő F. a környezetében található fiatalabb triász kőzetekkel tektonikusán érintkezik,
folyamatos kifejlődés nem ismert a hegységben. Az előtérben a Hévíz-6. fúrásban az Edericsi F. Hévízi
Mészkő tagozata folyamatosan fejlődik ki a Veszprémi márgából (Csicsói Márga T.), és folyamatosan
fejlődik ki belőle a Sándorhegyi Mészkő F.

5. ábra. A Keszthelyi-hegység vázlatos fedetlen földtani, tektonikai térképe
(BUDAI et.al. (1999). HÉJA (2015) alapján szerkesztette: Sásdi L.)
Jelmagyarázat: 1. Felső-triász Veszprémi Márga F. 2. Edericsi Mészkő F. 3. Fődolomit F 4. Padkői T. 5. Rezi Do
lomit F. 6. Kösszeni F. 7. Miocén Cserszegtomaji Kaolin F. 8. Pannon üledékek általában. 9. Ismeretlen korú ,, hév
forrás üledékek", 10. Triász szingenetikus törésvonal 11. Szinklinális tengely 12. Antiklinális tengely 13. Vízszintes
eltolódás 14. Feltolódás 15. Törésvonal általában.
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6. ábra. A Keszthelyi-hegység triász üledékeinek elvi rétegoszlopa (vastag keretben) (HAAS-BUDAI2014).
Jelmagyarázat: MT = Mencshelyi Márga Tagozat.; NT = Nosztori Mészkő T.; CsT ~ Csicsói Márga T.: PT- Pécselyi T.; BT = Barnagi T.; ShF.; Sándorhegyi Formáció.; PkT = Padkái T.

Korban a következő kőzet a hegység nagy területén előforduló Fődolomit F. Pados-vastagpados, bar
na, szürke rétegeit számos kőbánya tárja fel a Vári-völgy mentén és Gyenesdiás-Balatongyörök térségé
ben. A dolomitosodás a korai diagenetikus szakaszban jött létre. A felső-triász nori dolomitból molluscák,
foraminiferák, algák és halfog kerültek elő, a rétegsor vastagsága minimum 490 m.
Egyetlen jelenleg ismert alegység a formáción belül a Padköi Tagozat, mely a hegységi Padkő-tetőn
és környezetében fordul elő. Vékonypados, tömeges megjelenésű, bőven tartalmaz dasycladaceákat és
bioklasztokat. A területen összefogazódik a vele heteropikusan kifejlődő Rezi Dolomit medence fáciesű
rétegeivel.
A Fődolomit felett - illetve részben heteropikusan - folyamatos kifejlődéssel helyezkedik el a nori
emelet felső részét képező Rezi Dolomit F.
Felszínen a Rezi-medence környékén (7-8. ábra), a hegység déli peremén a Kőmell és Gyötrös men
tén, valamint az Edericsi-fennsík Ny-i szomszédságában a Bodorhálás-tető-Biidös-kút-Láz-tető vonula
tában fordul elő. Vékony-vastagpados-lemezes kifejlödésű, néhol bitumenes, tüzköves. Három tagozata
különíthető el. Az alsó erősen bitumenesből rétegzett, olykor breccsás szerkezetű, sötétszürke tűzkőréte
geket tartalmaz. A középső szakaszt pados, helyenként lemezes dolomit alkotja molluszkákkal, algákkal.
A legfelső szakaszt világosszürke-világosbarna, tűzkőbetelepüléses dolomit alkotja, felfelé dolomit, dolomárga mészkő váltakozással. A rétegsor vastagsága kb. 300 m.
A hegység legfiatalabb triász kőzete a Kösseni F. a Rezi-medence környezetében a Rezi Dolomit fe
lett, abból folyamatosan kifejlődve ismert. Típus szelvénye a Rezi-1 sz. fúrás, mely -40 és -262 m között
harántolta a Rezi Dolomit F. felett (7-8. ábra). Uralkodóan márga, mészmárga, agyagmárga rétegekből
áll, alárendelten mészkő, dolomárga és dolomit is megtalálható. A rhaeti korú kőzetből kagylók, csigák,
foraminiferák kerültek elő.
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A Keszthelyi-hegység egyszerűsített ÉNy-DK irányú földtani szelvénye
5 kin

DK

7. ábra. A Keszthelyi-hegység egyszerűsített ÉNy-DK irányú földtani szelvénye (Szerk.: Sásdi L.)

Jelmagyarázat: 1. Felső-triász Veszprémi Márga F. 2. Edericsi Mészkő F. 3. Fődolomit F. 4. Kézi Dolomit F. 5.
Kösszeni F. 6. Miocén Cserszegtomaji Kaolinit F. 7. Miocén üledékek általában. 8. Pannon üledékek általában. 9.
Bazalt. 10. Vetődés. 11. Szerkezetkutató fúrás. 12. Barlangjáratok

A hegység korban következő üledéke a triász dolomit felszínén az oligo-miocén során keletkezett egy
kori töbrökben, mélyedésekben a miocén során felhalmozódott tűzálló agyag, a Cserszegtomaji Kaolin F.
Elsősorban Cserszegtomaj környékén (volt) ismert, ahol a töbrökből kibányászták, de előfordul még
a hegység középső részén nyomokban, ahol a töbrök gyökérzónáig lepusztultak (Sáros-tó). Legjelentősebb
előfordulása a területen kívül Lesencistvánd mellett található (Uzsai-erdö), ahol néhány méter negyedkori
üledék alatt 106,8 m mélységig harántolta az Uzst-2 sz. fúrás Fődolomit felett. A kaolinból középső-eocén
(NP 14-17) és alsó-miocén egri (NP 24-25) nannoplankton áthalmozott maradványok kerültek elő az in situ
miocén alakok mellett, az üledék korát eggenburgi és alsó-pannon közöttinek határozták meg.
A Keszthelyi-hegység területén számos hévizes kőzetelváltozást térképeztek fel {GYALOG-BUDAI
et al. 1984, BUDAI 1999), melyeket (CSILLAG-NÁDOR 1996) hévforrás üledékekként írtak le (BUDAI
et al. 1999), s feltételesen prepannon keletkezésűnek tartottak. A hegység ÉK-i zónájában kalcitos
Egyszerűsített É-D irányú földtani szelvény a Keszthelyi-hegység nyugati részén
o

2 km

8. ábra. Egyszerűsített É-D irányú földtani szelvény a Keszthelyi-hegység nyugati részén (Szerk.: Sásdi L.)
Jelmagyarázat: 1. Felső-triász Fődolomit F. 2. Rezi Dolomit F. 3. Kösszeni F. 4. Miocén üledékek ált. 5. Pannon
üledékek ált. 6. Vetődés. 7. Szerkezetkutató fúrás. 8. Karsztvíz piezometrikus szintje 9. Cserszegtomaji-kútbarlang
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A Keszthelyi-hegység
egyszerűsített földtani térképe
a hévizes kőzetelváltozásokkal
Km

9. ábra. A Keszthelyi-hegység egyszerűsí
tettföldtani térképe a hévizes kőzetelvál
tozásokkal
(Gyalog L.— Budai T. (1986.) alapján
szerkesztette Sásdi L.)
Jelmagyarázat: 1. Felső-triász Veszp
rémi Márga F. 2. Edericsi Mészkő F. 3.
Fődolomit F. 4. Padkői T. 5. Rezi Dolomit
F. 6. Kösszeni F. 7. Pannon üledékek
általában. 8. Ismeretlen korú „ hévfor
rás üledékek”. 9. Triász szingenetikus
törésvonal 10. Szinklinális tengely 11. Antiklinális tengely 12. Vízszintes eltolódás
13. Feltolódás 14. Törésvonal ált.

kiválásokat. a DNy-i zónában kovás
’
J
kiválásokat különítettek el. A közreJ
í £ íí
”
adott térképen egy ÉNy—DK irányú
'* 12 ^4;.
sávot jelölnek a kalcitos előfordulások
13><’4 "
helyzetére {GYALOG-BUDAI 1984).
Sajnos a sáv nem valós, hiszen a középső hegységrészben semmiféle előfordulás nincs a Várvölgy és Vállusi-völgy között. Az előfordulások egyrészt a Rezitől EK-re levő hegységrészre (Pörkölt-hegyek) valamint
az Edericsi-fennsík nagy részére jellemzőek (9. ábra). Megfigyeléseim alapján megkülönböztethetünk kalcitosodott dolomitot, porló dolomitot, dolomit por által cementált dolomitbreccsát és nagykristályos kalcittal
cementált dolomit (mészkő)breccsát. Ezeket nem hévforrás üledékeknek tartjuk, hanem (GYALOG—BUDAI
1984) leírásával egyetértve hévizes közetelváltozásnak (lásd később a fejlődéstörténeti fejezetben).
A Keszthelyi-hegységben a tárgyalt kaolinon kívül más miocén üledék nem ismert. A környező me
dencékben (Zalaszántói-, Várvölgyi-, Tapolcai-) kis vastagságú szárazföldi rétegek (Vöröstói F.) után
tengeri üledéksor rakódott le, melyet egyre fiatalodva Pécsszabolcsi Mészkő F. Tekeresi SÍ ír F., Szilágyi
Agyagmárga F. és Tinnyei F. alkot a pannon üledékek alatt.
A pannon üledékek nagyobb vastagságban a környező medencékben ismertek, kisebb nagyobb előfor
dulásuk a hegység területén számos helyen megtalálható. Legidősebb a Kállai Kavics F., mely a hegység
területén legmagasabban a Rezi Várhegytől D-re levő Bányafő-tetőn ismert kovás kötőanyagú kavicstöm
bök formájában. Érdekesség, hogy ez az előfordulás 400 m tszf. magasságban van. Az északi hegységpere
men (Púpos-hegy lábánál) kis előfordulásai láthatók, itt letarolt dolomit felszínre települ a kovás kötőanya
gú kavics 170 m tszf. magasságban (70. ábra).
A Rezi-medencében ismert a Somlói F. aleuritos, finomhomokos összlete, felette a Tihanyi F. finomszemü üledéke települ, mely itt 380 m tszf. magasságig nyomozható. A fenti pannon üledékekkel
heteropikus fáciesü Diási F. abráziós konglomerátuma a hegység peremvidékén sok helyen megtalálható.
Legszebb mesterséges feltárása Lesencefalu Ny-i részén levő kőbányában látható, ahol laza, ill. meszes
kötőanyagú abráziós konglomerátum van. Látványos természetes feltárás a hegység ÉNy-i részén levő
Ilona- (Hosszú-) völgyben ismert a völgytalpon. A szintén heteropikus törmelékes, de már nem abráziós
üledékként, hanem parti törmelékként is számos helyen elfordul (pl. Gyenesdiás és Rezi Vadlány-lik).
A Szobakő térségében a Tihanyi F. márgás, agyagos, lignites, csigamaradványos rétegei mellett a Nagy
vázsonyi Mészkő F. is megtalálható (11. ábra).
A pleisztocén üledékek egy részét folyóvízi homok-kavics képviseli, mely a hegység Ny-i lábánál
a Gyöngyös-patak völgyében ismert. Anyaga elsősorban pannon üledékek áthalmozásából képződött,
kisebb részben bazalt törmelék, dolomit, kovás dolomit is előfordul benne. Az üledékek több teraszszintet
alkotnak. BOHN (\999) a közreadott földtani térképen a fennsíki területen is jelez folyóvízi homokot,
4~—- WS8
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10. ábra. Kállai Kavics triász dolomiton a Púpos-hegy
lábánál (Fotó: Sásdi L.)

11. ábra. Nagyvázsonyi Mészkő réteglap felszíne csiga
maradványokkal a Szoba-kő térségéből (Fotó: Sásdi L.)

ezt azonban a későbbi térképezés során nem sike
rült igazolni.
A Púpos-hegy lábánál, néhány méterrel a patak
szint felett forráskúp jellegű előfordulásban édesvízi
mészkő található (72. ábra), melyben tűzkökavicsok
cementálódtak. Ez utóbbi kőzet kora bizonytalan:
vagy a Kállai Kaviccsal egyidős (közvetlen környe
zetében, vagy a pleisztocén lepusztulás végső szaka
szában keletkezett a Nagy-Séd völgyének kialakulá
sát követően.
A pleisztocén jellegzetes szárazföldi üledéke,
a lösz több helyen is előfordul, akár áthalmozott
72. ábra. Édesvízi mészkőkúp a Púpos-hegy lábánál
formában is. Az Edericsi-fennsíkon 1-2 m vastag
(Fotó: Sásdi L.)
folyamatos leplet alkot a triász kőzeteken.
A hegységből kilépő völgyek torkolatánál hordalékkúpok alakultak ki, anyaguk a hegység kőzeteiből
származik.

4.2. Szerkezeti viszonyok
A Keszthelyi-hegység területén a triász dolomitokban szinszediment gyűrődéseket lehetett kimutatni.
A kréta közepén (apti-albai határ) az eoalpi kompressziós szerkezetalakuláshoz köthetően létrejött az ún.
Dunánúli-középhegységi egység szinklinális szerkezete, melynek szárnyain pikkelyezödés, gyűrődés
történt. Ennek során jöhetett létre a Rezi-medencében a Rezi-Dolomit és Kösszeni rétegekben kimutat
ható É-D tengelyű szinklinális szerkezet, valamint az a feltolódás, amely mentén az Edericsi Mészkő
F. kőzettömege egy kis Veszprémi Márga F.-val együtt rátolódott a fiatalabb Födolomit - Rezi Dolomit
üledék összletre a hegység keleti részén. A függőleges mozgás legalább 400 m. A feltolódástól Ny-ra
a Rezi Dolomitban kisebb szinklinális szerkezetek mutathatók ki (HÉJA 2015).
A neoalpi szerkezeti mozgások során alakultak ki a Keszthelyi-hegységet É-on, K-en és Ny-on hatá
roló peremvetők. A miocén során keletkeztek a hegységet É-ról határoló Várvölgyi-medence és a K-ről
határoló Tapolcai-medence. Előbbi jelenleg 700 m mélységű, utóbbi 200 m.
A pleisztocénben eltérő nagyságú kiemelkedések mutathatók ki a felújult É-D-i törések mentén.
Az egykori pannon üledékek legfelső szintjét 0-nak tekintve, a hegység keleti része relatív kb. 150 m-rel
lett magasabb a normál üledékpusztulás következtében, míg a nyugati rész, a tektonikus kiemelkedést is
hozzászámítva, legalább 450-500 m-el.
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5. HIDROLÓGIAI VISZONYOK
A Keszthelyi-hegység nagyrészt karsztosodé dolomitból épül fel. A kőzet zömmel erősen törede
zett, repedezett, nagy területen murvásodon. Kis részen találunk kevéssé karsztosodé márgás kőzeteket
(Kösseni F., Veszprémi F.), illetve fedőüledékként pannon homok-homokkő üledékeket. Karsztformák
a keleti hegységrészre jellemzők, ahol kis vízgyűjtő területű víznyelők alakultak ki a részben dolomi
tosodon Edericsi Mészkő F. alkotta területeken. Jelenleg is alakuló járatok méretei jelentősek, 6150 m
hosszú (Csodabogyós-barlang), illetve 193 m mély (Kessler Hubert-barlang) is van közöttük. A terület
többi részén ismert barlangok mérete elenyésző - kivéve a 3320 m hosszú, különleges keletkezésű Cser
szegi omaji-kútbarlangét. A hegység nagy részén fordul elő fedőként löszös talaj, agyagos talaj.
A hegységben levő völgyek a bennük fakadó kis hozamú rétegforrások közvetlen közelében vízveze
tők, csak a nagy esőzésekkor kialakuló áradmányvizek, illetve a hóolvadás során keletkező olvadék vi
zek folynak bennük végig, folyásirányban csökkenő vízhozammal. Külön említést érdemel a Zalaszántó
mellett a Nagy Séd-patak völgyében létesített árvízi tározó, ahol 12 m3/min nyelődést is észleltek, ami
a környező vízszintészlelő kutakban is kimutatható volt (SARVARY1991).
Számos rétegforrás ismert a területen (13. ábra), ezek márgás triász kőzetekből, vagy pannon homokos
üledékekből fakadnak, vízhozamuk elenyésző. A hegység déli pereménél már jelentős karsztforrások he
lyezkednek el Balatongyörök és Gyenesdiás között (13. ábra), ezek vízmű által foglaltak. Leírások alap
ján alacsony trícium tartalmuk mi
att vizük alááramlással jut a fakadás
pontra (BÜKI 2015). Vízhozamuk
több ezer 1/p. A legismertebb forrás
a hévízi Tó-forrás, melynek vize bár
karsztos kőzetekből származik, az
azokat fedő pannon homokkőből fa
kad. Tőle E-ra a Dobogó-domb tö
vében egykori karsztforrás helyén
vízmű van. A Gyöngyös-patak völ
gyében mocsaras láp található, he
lyenként triász dolomit kibukkanással, így itt is feltételezhető karsztvíz
kiáramlás.
A déli perem karsztforrásainak
(13. ábra) vize elsősorban a karszt
felszínen beszivárgó vizekből táp
lálkozik, kis részben a medernye
lőkben eltűnő rétegforrások vizéből
és az elnyelődő áradmányvizekből. 13. ábra. A Keszthelyi-hegység hidrogeológiai térképe (CSEPREGI2015.,
KORBÉLY 2016. és BÜKI 2015.) alapján szerkesztette: Sásdi L.
A természetes karsztvízszint a hegy
ség E-i pereme felől lejtett a déli
Jelmagyarázat: 1. Jól-közepesen karsztosodó Edericsi F. 2. Közepesenperem felé kb. 130 m tszf magas jól karsztosodé Rezi Dolomit F. 3. Közepesen karsztosodó Fődolomit F.
ságtól. Ez átmenetileg változott meg 4. Nem karsztosodó Kösszeni és Veszprémi F. 5. Pannon fedőüledékek ált.
a nyirádi karsztvíz kitermelés követ 6. Szingenetikus törésvonal. 7. Szinklinális szerkezet 8. Antiklinális szerkezet
keztében, emiatt a források hozama 9. Vízszintes eltolódás 10. Feltolódás 11. Vetődés 12. Karszt-forrás 13. Ré
tegforrás 14. Víznyelő 15. Medernyelős völgyszakasz 16. Karsztvizszint
is kissé lecsökkent, a hévízi Tó-for- izohipsza (természetes állapot). Források: 1. Hévízi Tó-forrás 2. Dobogó
rásé jelentősen - felére. A repedés major 3. Szent János f. 4. Festetics-f. 5. Fűz-kút 6. Szent Erzsébet-f. 7. Szent
Mihály-f. 8. Római-f. 9. Mihályházi-f.
rendszerben és barlangjáratokban
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áramló vizek a hegység nyugati zónájában a hévízi Tó-forrás felé igyekeznek, annak hidegebb ágának
utánpótlását szolgáltatva, míg a középső és a keleti rész a déli perem forrásait táplálhatja. Az Edericsifennsík esetén a tapolcai Malomtó-forrás felé áramlás kevéssé valószínű.

6. BARLANGOK
A Keszthelyi-hegységben jelenleg 93 barlang ismert. Ezek nagy része Fődolomitban és Rezi Do
lomitban alakult ki, méretük néhány méterestől 50-60 m-ig terjed (kivétel a Cserszegtomajon levő két
kút-barlang). A barlangok közül az 50 m-es hosszúságot csak 15 éri el, míg az 50 m-es mélységet csak 5.
A Cserszegtomaji-kútbarlang dolomit oldásával alakult ki, azonban oldalfalait és főtéjét pannon homokkő
alkotja. A többi barlang esetében felismerhetők bennük freatikus - karsztvízszint alatti - oldásformák,
legszembetűnőbb a Rezi vár alatti átjáró barlang 2-3 méteres fülkéje. Az Edericsi-fennsík barlangjai
esetében kb. 300 m tszf. alatt találni freatikus oldásra utaló üregrészeket (egykori pannon üledék tetőszintje).

Karsztobjektumok a Szabad-hegyi
(Edericsi-) fennsíkon (Keszthelyi-hegység)
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14. ábra Karsztobjektumok a Szabad-hegyi (Edericsi-) fennsíkon (Keszthelyi-hegység) (Korbély B. (BFNPI),
a FM Barlang- és Földtani Osztály barlangkataszteri és saját adatok alapján)
Jelmagyarázat: 1. Fennsík kiterjedése 2. Barlang ált. 3. Víznyelő (-barlang) 4. Ismeretlen génétikájú lefolyástalan
terület 5. Fennsíki völgyek 6. Eltömődött víznyelők helyén kialakult tavak (dagonyák)
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Sok olyan járat van, amelyek a törések-repedések mentén fagyaprózódással keletkeztek. Neh: i '■ gyek sziklafalaiban találunk oldott formákat, ezek vagy felszín alatti keletkezésű barlangok roncsai. ’• _
az egykori felszíni vízfolyások alakították ki laterális erózióval. Jellemző, hogy a Rezi Várhegy és a Pú
pos-hegy sziklafalai számos kis oldott üreget tartalmaznak.
A legjelentősebb barlangok az ún. Edericsi-fennsík tetőzónájában, illetve a keleti, meredek hegyol
dalban helyezkednek el (14. ábra). Az. itt feltárt 15 barlang összhossza alig marad el 500 m-el a 10 km-töl.
Ezek a járatrendszerek Edericsi Mészkőben illetve annak dolomitosodott változatában alakultak ki tek
tonikai vonalak mentén, kis részben befolyó, nagy részben beszivárgó vizek eróziós-korróziós tevé
kenysége nyomán. A barlangokhoz jelenleg kis vízgyűjtő területű víznyelők tartoznak, melyek egy
része egy lapos völgy mentén keletkezett a fennsíkon, kb. 400-430 m tszf magasság környékén. A víz
gyűjtőkön jelenleg csak löszös, helyenként agyagos málladéktakarót találunk a karsztosodó kőzetek
fedőjeként. A felszínen nyelőkhöz csak néhány m-es medrek vezetnek, így a víz elsősorban a löszös fe
dőn átjut be a karsztba, ahol a járatok drénrendszer szerűen gyűjtik össze a beszivárgó vizeket. A jára
tok kialakulása egyértelműen tektonikus preformáltságú (pl. Csodabogyós-bg.), csak a tszf. 300 m-nél
mélyebb szinteken találunk patakvízi működésre utaló nyomokat (Kessler Hubert-bg.). A legmélyebbre
nyúló járatok kb. 180-200 m tszf. magasságban húzódnak (75. ábra), ez már gyakorlatilag a hegyláb
felszín. A karsztvízszint még további kb. -70 m mélységben helyezkedik el. A területrész vizeinek
felszín alatti áramlási iránya ismeretlen. Valószínűbbnek látszik a Keszthelyi-hegység déli peremén
fakadó források felé a kapcsolat, mint esetleg a Tapolca-forrás felé, bár geológiai kizáró okot erre sem
ismerünk.
Különleges barlang található Cserszegtomajon, a Kút-barlang. 50 m mélységben húzódnak horizontá
lis járatai, melyek triász Fődolomit és pannon homokkő határon alakultak ki. A pannon üledékek egykor
egy dolomitkarszt formái közé települtek, majd az egész térszínt ellepték. A homokkő kovásodott, majd
a homokkő közé „szorult” karsztformák dolomit anyaga oldódni kezdett. így most az oldalfalakat és a fő
tét homokkő alkotja, az aljzatot a dolomitkőzet oldási maradékaként felhalmozódott dolomitpor. Helyen
ként mélyebbre nyúló járatok is feltárultak, feltehetően itt áramolt fel egykor a karsztvíz. A 3320 m hosszú
járatrendszer 150x250 m-es területen helyezkedik el. Hasonló földtani helyzetű az Acheron-kútbarlang,
itt azonban a homokkő letarolt térszínre települt, e mentén alakult ki a lapos járat.
Különleges helyzetű a Hévízen levő Tó-forrás barlangja, mely pannon homokkőben alakult ki. Al
ján langyos és meleg vizű források fakadnak. A meleg víz a DNy-ra levő mélykarszt felől áramlik fel,
míg a hidegebb a Keszthelyi-hegység Ny-i feléből, illetve az egykori nyírádi bauxitbánya térségéből
(SÁRVÁRY1991).

15. ábra Egyszerűsített földtani szelvény a Keszthelyi-hegység keleti részén (Szerk.: Sásdi L.)
Jelmagyarázat: 1. Felső-triász Edericsi Mészkő F. 2. Fődolomit F. 3. Pannon üledékek ált. 4. Vetődés 5. Porlott do
lomitsáv 6. Barlangjárat 7. Karsztvíz piezometrikus szintje 8. Pannon üledékek eredeti települési szintje 9. Karsztforrás 10. Hegyláb felszín vonala — pannon üledék jelenlegi szintje. 11. Völgytalp a fennsíkon
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7. FEJLŐDÉSTÖRTÉNET
Mint az a földtani fejezetből kiderült, a területen a jura végéig üledékképződés történt, a nagyszer
kezet kialakulása a kréta során, kb. 70 M éve zajlott le. Lényegében innentől számíthatjuk a mezozoos
üledékek lepusztulási folyamatát. A Dunántúli-középhegység más területein a kréta közepétől jól követ
hető a földtani fejlődéstörténet a megmaradt üledékek alapján, sajnos területünkön az üledékek hiánya
miatt ez nem lehetséges. Erre az időszakra így részben a környező területek fejlődéstörténete alapján
lehet következtetni.
A kréta szerkezetalakulás után még a kréta végén történt üledékképződés, így feltételezhető, hogy
a Polányi Márga az idősebb kőzeteket itt is befedte. Ezt követően indult meg a kiemelkedés, a szárazföl
di lepusztulás. A Dunántúli-középhegység területén a kréta végétől - eocén közepéig trópusi karsztoso
dás folyt, az ennek során keletkező töbröket részben bauxit töltötte ki. Ennek származása egyes elméletek
alapján a Bakonytól délre elhelyezkedő gránitos terület volt, más elméletek szerint viszont északi szár
mazási terület lehetett. Előbbi értelmében elvileg a Keszthelyi-hegység kőzettömegén is át kellett halad
ni az anyagnak, sőt, esetleg itt is képződhettek bauxitcsapdák, melyek később pusztultak le nyom nélkül.
Kainozoos tengeri (eocén) és folyóvízi (oligocén) üledékek csak a hegységtől É-ra, ÉK-re helyezkednek
el. A terület ekkor is szárazföld lehetett.
A Keszthelyi-hegységben a legidősebb kimutatható kainozoos üledék a szárazföldi felhalmozódású
miocén Cserszegtomaji Kaolin F. Az agyag egykori, a triász dolomitban trópusi feltételek közötti karsz
tosodás nyomán kialakult meredek falú, mély töbrökben fordult elő. (Napjainkra kitermelték, a töbrö
ket szeméttel feltöltötték.) Előfordulása elsősorban a nyugati hegységrészre volt jellemző (Gyötrös,
Koponár), a középső részben csak gyökérzónáig lepusztult töbörmaradványok üledékroncsai váltak is
mertté (pl. Sáros-tó). A keleti, jelenleg legmagasabb részen semmilyen ebből az időszakból visszamaradt
karsztforma, vagy üledék nem fordul elő. CSILLAG-NADOR (1996) szerint ez a helyzet azért alakult ki,
mert a keleti hegységrész a szarmata végi kiemelkedés során legmagasabbra került, így az oligocénban
keletkezett töbrök kitöltésükkel együtt itt tárolódhattak le teljes mértékben. Ugyanakkor az is elképzel
hető, hogy a magasabb térszínen eleve nem alakult ki kaolin fedés.
A Cserszegtomaji Kaolin F. anyaga a Káli-medence térségében Kővágóörs környezetében is előfordul,
itt azonban feltételezett szerkezeti süllyedékekben rakódott le (DUDKO et.al. 1992). Töbrök nem kép
ződhettek, hiszen a fekűt perm korú kvarchomokkő képezi. A szerkezeti medencék kialakulását a kora
bádeni időszakára teszik.
A kaolin telepek vastagsága a Keszthelyi-hegységben max. 50 m, szélességük 7-47 m. Az Uzsai-erdőben fúrással feltárt telep vastagsága 106,8 m, a Káli-medencében 50-100 m.
A Cserszegtomaj környéki telepek anyagában középső-eocén - felsö-oligocén (NP 14-15 és NP 24-25
biozóna), ill. eocén — recens kort átölelő nannoplankton maradványok voltak. A Kővágóörs-59. sz. fúrásból
számos kréta korú is előkerült. Jellemző, hogy a miocén fajokon kívül a többi áthalmozott alak. Az ős
lénytani feldolgozás alapján így a kaolin eredeti üledékének kora miocén, de ezen belül az eggenburgialsó-pannoniai között pontosabb kormegadás nem lehetséges (BOHN 1979, BUDAI et. al. 1999), legfel
jebb a Hévíz 6. sz. fúrás alapján, ahol szarmata üledék fedi.
Fentiek alapján a töbrök kialakulási korára vonatkozóan nagyon kevés támponttal rendelkezünk. Elvi
lehetőség a karsztosodásra a területen a korai-eocéntől kezdve volt lehetőség, a töbrök fejlődése a betemetődéssel (kaolin alapanyagának ideszállítódása) szűnt meg, további lepusztulásuk a pannon üledékek
és a kaolin letarolódása után folytatódott. A kaolinos anyag az egész területet befedhette egykor, isme
retlen vastagságban. A pannon üledékekben talált kisebb kaolin lencsék alapján az üledék lepusztulása és
áthalmozása a kiemeltebb helyzetben levő jelenlét esetén már a pannon elején megkezdődött.
Érdekes tény, hogy a töbröket kialakító kaolinban még a töbrök oldalfalában sem mutattak ki dolomit
törmeléket, murvát, csak utólagos porlódást, maximum néhány dm vastagságban. A törmelék hiánya azt
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jelzi, hogy a terület karsztosodása során 100%-os dolomitoldás történt, ami meleg csapadékvíz jelenlé
tére utal, trópusi környezetre. Eszerint a dolomit murvásodása későbbi folyamat eredménye, ezért nincs
dolomit anyag a meredek falu töbrökben (a pannon homokkő bázison viszont sűrűn található cementált
bázistörmelék...). Egy másik, erősen hipotetikus, de nem lehetetlen verzió, hogy az oldás már az üledé
kes befedődést követően, üledék alatti oldódással történt. Előbbi esetben min. 17 M év állt rendelkezés
re, utóbbi esetben kb. 13 M év. Ilyen jellegű eltemetett, felszín alatti karsztosodás az alsótelekesi gipsz
bányában volt kimutatható gipsz felületen (SASDI 1987), de az Aggteleki-karszton is találunk számos
helyen (pl. Vörös-tó) exhumált karrfelszínt, ami pleisztocén vörös agyag alatt képződhetett. Valószínű,
hogy ez az üledék alatti korrózió is működött, de nem ez volt a fő hatótényező.
A kaolin eredeti anyagának idekerülése és származási helye ugyancsak kérdéses, további vizsgála
tokat igényel. Mint tudjuk, a hegység tömege a középső miocén idején kb. 40 fokot balra forgott (BU
DAI et. al. 1999). Erre utal Rezi térségében a triász kőzetekben kimutatott jelenleg É-D tengelyirányú
szinklinális szerkezet, mely így visszaforgatva már a bakonyi szinklinális szerkezettel egyirányú. Ezt fi
gyelembe véve a jelenleg É-D-i csapású kaolinnal kitöltött töbrök zónája is a miocén során kialakult
Káli-medence térségi szerkezeti sűllyedékével egy irányba mutat. Az üledék származási helyéül az ún.
Balaton-Velencei-tavi paleogén hátságtól délre levő, megemelkedett, egykori tengeri üledékgyűjtő me
dencét jelölik meg (BUDAI et.al. 1999). Jelenleg itt eocén-oligocén tengeri üledékeket nagy vastagság
ban ismerünk Táska és Buzsák térségében, de csak lokálisan, felszín alatt, fúrások által feltárva. Az át
halmozás idejére (CSILLAG-NÁDOR 1996) a felső-oligocén végét állapították meg, a kaolinosodást
pedig a középső miocén, kárpáti-badeni időszakára.
A Cserszegtomaj mellett, illetve a Káli-medencében ismert kaolin ősmaradványait nannoplanktonok
alkotják, Cserszegtomajon áthalmozott eocén-oligocén fajok, míg Kövágóörsnél zömében áthalmozott
kréta fajok fordulnak elő. Ha a miocén nannoplanktonokat figyelembe vesszük és az ősmaradvány ke
veredést, akkor az oligocént elvethetjük. Ez alapján a kaolin eredeti anyagának térségben történő fel
halmozódása az eggenburgi emelet idejére, a környező medencék kialakulását közvetlen megelőzően.
A kaolinitesedés idejét a miocénre, 17-14,5 M évek közé teszik.
A Cserszegtomaji Kaolin felhalmozódását követően a Keszthelyi-hegység a bádeni szerkezeti mozgá
sok hatására szigetté vált, környezetében medencék jöttek létre, ahol sekélytengeri üledékképzödés folyt
(Tapolcai-, Várvölgyi-, Zalaszántói-medence) (BUDAI-GYALOG 1999). Érdekes, hogy a medencéktől
E-ra—ÉK-re levő szárazföldi keletkezésű miocén kori Vöröstói F. anyaga a hegységben nem ismert. Egyik
lehetőség, hogy Vöröstói F. bauxitos anyaga észak - Csabpuszta - felől érkezett (TOTH-VARGA 2014)
és a Keszthelyi-hegység előtti medencékben halmozódott fel üledékcsapdában. Másik lehetőség, hogy
a hegység alacsonyabb térszínein megvolt, de mivel már csak a kaolinra tudott települni, elsőként ez pusz
tult le (bár a pannon üledékekben ennek anyagát nem találjuk...). Ebben az esetben a felhalmozódás még
a medencék kialakulása előtt közvetlenül történt. A Keszthelyi-hegység legmagasabb része ekkor is a mai
Edericsi-fennsíki rész lehetett, a terület innen fokozatosan lejtett DNy-i irányba. A legmagasabb részeken
jelenleg hiányzik a kaolin, ami lehetett a kiemeltebb helyzet miatt (nem jutott el ebbe a magasságba),
esetleg innen pusztult le elsőnek. Az itt levő vörösagyagos előfordulásokat nem vizsgálták...
A miocén során a hegység körüli medencékben a szárazföldi keletkezésű Vöröstói F.-t követően fo
lyamatos tengeri üledékképzödés zajlott a kora bádenitől kezdve: Pécsszabolcsi Mészkő/Tekeresi Slír,
Szilágyi Agyagmárga, Gyulafirátóti F., Tinnyei F. A Gyulakeszi F. és Tari Dácittufa F. vulkáni szórásból
származó anyaga feltehetően megvolt, de lepusztult.
A hegység területén a magasabb térszínen karsztos lepusztulás történhetett, bár ennek nyomait jelen
leg nem ismerjük.
A miocén végén kialakult az ún. Pannon-medence, melybe a távolabbi hegységterületekröl kavicsos, ho
mokos, aleuritos, agyagos üledékek érkeztek. Ezekből képződtek a Kállai Kavics F., Száki Agyag F., Somlói
F., Tihanyi F., helyi anyagból pedig a Diási F., valamint a Nagyvázsonyi Mészkő F. rétegei. Az üledéksor
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kezdő üledéke a Kállai Kavics F., mely a Keszthelyi-hegység területén megtalálható, elsősorban a nyugati
részen. Cserszegtomaj területén közvetlenül a triász alaphegységre települ kb. 30-50 m vastagságban, míg
üledékfoszlányai 400 m tszf. magasságban is fellelhetők a Rezi vár környezetében. A Púpos-hegy É-i lábánál
szintén triász dolomitra települ, 150 m tszf. magasságban a Vári-medence peremének szintjén.
A pannon üledékek lerakódása kezdetére a hegység felszínén már jelentős újabb lepusztulás történt,
ami a triász üledékeken levő kaolint is érintette, hiszen lényegében csak a karsztos mélyedésekben levő
kaolinok maradtak meg napjainkig, és a pannon üledékekben megtaláljuk a kaolin lepusztult anyagát.
A Cserszegtomaj környéki területen, ahol a lepusztulás elérte a triász Födolomitot, újabb karsztosodás
történt. A pannon üledék általában letarolt, sík felszínre települt, kivétel Cserszegtomaj szűk környezete,
ahol megelőzően trópusi karsztfelszín alakult ki, majd a homokos-agyagos üledék a dolomitbordák kö
zötti tereket töltötte ki. Később ezek a dolomitbordák oldódtak, s létrejött a Cserszegtomaji Kútbarlang
járatrendszere. A barlang homokkőfalán álló helyzetben látható páfránymaradványok arra utalnak, hogy
az üledék hirtelen, nagyobb mennyiségben jutott ide.
A pannon üledékroncsok hegységi előfordulásai alapján a hegység nyugati része biztosan, a közép
ső terület egy része feltételezhetően pannon üledékek által fedett volt, a keleti rész azonban nem, itt
a peremvetők mentén, a miocén medenceképződés során, a hegység kiemelkedésének első szakasza
megtörtént. Mint említettük, a nyugati részen 380-400 m tszf magasságban is vannak pannon üledékek,
a keleti részen viszont csak 290-300 m tszf. magasságig észleljük a maradvány üledékeket (16. ábra).
Ez elsősorban abráziós parti konglomerátum (Diási F.) (Lesencefalu, kőbánya) völgy) és helyi törmelék
(Gyenesdiás, Rezi Vadlány-lik), de helyenként a Nagyvázsonyi Mészkő kiédesedett lagúnákban képző
dő anyaga is megtalálható (Szoba-kő környezete). így tehát a hegység keleti része szigetként emelkedett
ki az üledékgyűjtő medencéből, míg a nyugati rész üledékei későbbi kiemelkedés során kerültek jelen
legi, magasabb helyzetükbe.
A GYALOG-BUDAI (1986) által leírt prepannon hévizes kőzetelváltozások — CSILLAG-NÁDOR
(1996) által „hévforrás üledéked
nek leírt képződmények keletkezési
korára sajnos semmiféle támponttal
nem rendelkezünk.
Említett szerzők szerint kalcitos,
kovás (kvarckristályos) és dolomitporlódásos kőzetelváltozások mutat
hatók ki, nem említve az interneten
ismertetett (névtelen) barit előfor
dulásokat (Gyenesdiás térségéből).
A kalcitkiválásokat apró, mm-t alig
elérő kristályokkal számos kőfej
tőben sikerült megtalálni, itt azon
ban nem forrásüledékként, hanem
repedéskitöltő ásványként. A Márványkőfejtö-hegyen ismert kalcitos
breccsa törésfelületein jól láthatók
az akár négyzetcentiméteres kalcit
kristálylapok, melyek az Edericsi
Mészkő törmelékét cementálják ösz16. ábra A Keszthelyi-hegység a pannon időszakban (Szerk.: Sásdi L.)
sze. Ezt a breccsatípust inkább nor
Jelmagyarázat: 1. Triász üledékek ált. 2. Pannon üledékekjelenlegi
mál tektonikus breccsának tartjuk
elterjedése 3 Pannon időszaki szárazulat 4. Szórvány pannon üledék
kalcitcementációval.
előfordulások a triász kőzeteken
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A szerzők által említett kovás kiválások közül csak a Bodorhálás-tetői kovásodást sikerült megta
lálni, de az ottani egykori kovató üledékét nem. A kiválások SiO;-tartalma az elemzések szerint 3-95%
közötti szórást mutat. Összehasonlításként kovás dolomit elváltozás és porlódás a Budai-hegységben
a Csíki-hegyek térségében ismert (SCHERF 1922, JAKUCS 1971). JAKUCS kovásodásként írta le, míg
NAGY(1979) a porlódás meleg/hideg karsztvíz általi kőzetelváltozásnak. Hasonló karsztos környezetben
a Bükkben Felsőtárkánynál ismerünk egyértelműen kovás forrás által lerakott tavi kovaüledéket a Bervabérc keleti részén, míg a Hór-völgytöl keletre 99% kova tartalmú kovásodott dolomitot, ahol a kőzet
megtartotta eredeti szöveti szerkezetét. Ez utóbbiakat a miocén vulkanizmus hatásának tulajdoníthatjuk,
a budaörsiek kialakulásának kora és hatástényezője bizonytalan (eocén, vagy miocén vulkáni hatás).
A legszebb dolomitporlódásos előfordulás a Somos-tetőn látható, ahol a porlódott zóna oldalirányban
jól lehatárolható, míg függőleges kiterjedése a hegygerinctől lefelé a Szent Miklós-völgy talpáig bizto
san követhet, valószínűleg alatta is folytatódik. Jól láthatók a porlott anyagban a löszbaba szerű kőzet
konkréciók, melyek azonban porlódásmentes kőzetben is megfigyelhetők a gerincen.
Az Edericsi-fennsíkiak 250-400 m tszf magasságban helyezkednek el. Bár ez a magassági előfor
dulási tartomány jellemző a Rezi környékiekre is, ez utóbbi hegységrész a megadott prepannon időszak
előtt biztosan lényegesen mélyebb helyzetben volt az Edericsi-fennsíkhoz képest. Az előfordulások egy
szintbe kerülése a pleisztocén végére tehető, ekkor azonban a forráslehetőség ebben a szintben nem volt
adott, hiszen a karsztvíz piezometrikus szintje már lényegesen alacsonyabban helyezkedett el. Bármilyen
hőmérsékletű kiválásoknak is tekintjük ezeket, a kiválás (kalcitosodás) idején a kiválási szinteknek min
denképpen az adott időszak karsztvízszintjében, vagy az alatt kellett lennie, vagyis a Keszthelyi-hegység
karsztja teljes egészében víz alatt volt. Nem mellékes dolog, hogy hegytetői helyzetben nehéz hévizes
kiválásokat/közetelváltozásokat elképzelni. A hegység tetőzónája ilyen helyzetben legfeljebb az eocén
előtt lehetett... Fentiek alapján a hévforrás üledékeket — egyetértve GYALOG-BUDAI (1986) vélemé
nyével - nem tekintjük hévforrás üledékeknek, hanem legfeljebb hévizes kőzetelváltozásnak, bár a víz
hőfoka semmilyen módszerrel nincs megállapítva. A jelenlegi karsztvízfoldtani viszonyok és a feltétele
zett akkori karszttározó mélységbeli elhelyezkedése alapján 30—50 fokos vizek áramolhattak a térségben.
A kőzetek kalcitosodását ugyancsak eltérő folyamatnak véljük, akárcsak a Márványkőfejtő-hegy bá
nyájában látható romboéderes fennött kristályú teliér kalcitok kialakulását.
A pannon üledékképzödés közben, illetve azt közvetlen követően a Tapolcai-medence térségében ba
zalt vulkanizmus zajlott. A legközelebbi Kovácsi-hegyek bazaltjai 4,5—3,9 M évvel ezelőtt jutottak láva
formájában felszínre, vagy felszín közeibe. A Keszthelyi-hegység területén semmilyen ebből az időszak
ból ismert vulkáni anyag nem került elő. A vulkanizmus hőhatása miatt a hegység keleti felében a be
szivárgó hideg és feláramló meleg vizek esetleg nem túl intenzív keveredési korróziós üregképződést
okozhattak a pannon üledék szintjének zónájában. A víznyelő-barlangokban kb. 300 m tszf magasságtól
mélyebben kimutatható freatikus oldásformák utalnak arra, hogy akkoriban a helyi erózióbázist a pan
non üledékek alapján a pannon beltó akkori vízszintje jelentette.
A térségben a Tihanyi F. anyagának leülepedését és a vulkanizmust követően megkezdődhetett az üle
dékek lepusztulása mind a környező medence területeken, mind a hegység nyugati térségében. Az itteni
lepusztulást elősegítette a hegység globális emelkedése is (a Dunántúli-középhegységgel együtt), ennek
kezdetére jelenleg nincs információnk. A térségben az összefüggő pannon üledékek magassági határa kb.
kb. 290-300 m tszf. magasságban helyezkedik el a felszíni legmagasabb előfordulások alapján. A Rezivár környéki magasabb szintű kovás homokkő előfordulás (380-400 m tszf.), az itteni terület lokális
tektonikus kiemelkedésére utal, amit igazol, hogy a Rezi-medence pannon üledékei szintén felnyúlnak
a jelenlegi kb. 380 m tszf. magasságig. Külön érdekesség, hogy a vár környékén számos üreg helyezke
dik el, amelyek formakincsük alapján feltehetően karsztvízszint alatti oldással jöttek létre, keletkezésü
ket a pleisztocén elejére tehetjük, a kiemelkedés valószínű kezdetére. A keleti részen egykori forrásokra
utaló nyomok nem ismertek, lehet, hogy a beszivárgó víz a karsztból a pannon üledékekbe adódott át.
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A területen csak a keleti rész esetén beszélhetünk karsztosodásról, bár a felszíni karsztosodást csak
a víznyelők (19. ábra) megjelenése jelenti, felszíni karrokat a löszös takaró borítása miatt a fennsíkon
nem ismerünk. A középső részen a dolomit aprózódása miatt nem alakultak ki jelentős felszíni karrok,
a keletkező murvát az időszakos vízfolyások juttatták ki a hegység területéről. A nyugati területrészen
kevés szabad dolomitfelszín van (Rezi vár, ill. Csókakő környezete), a felszínen jelentős kiterjedésű
pannon üledékek helyezkednek el.
Sajnos a hegység területéről barlangi üledékvizsgálatok nem ismertek, a barlangok kis száma, zöm
mel kis mérete nem ad elegendő támpontot ahhoz, hogy a pleisztocén idei karsztfejlődésről részletesen
lehessen értekezni.
A pleisztocén során a hegység fejlődéstörténete területileg részben 3 egységre osztható.
A keleti (Edericsi-fennsík) dolomit és mészkő területén szabad felszínű karsztfelszín lehetett, melyet
a pleisztocén végén fedhetett be néhány méter vastagságban a lösz. A jelenlegi víznyelők (77. ábra)
a löszfelszínen kialakult lapos, DDK irányú, enyhe lejtésű völgyben alakultak ki, bár valószínű, hogy
ezek a nyelőpontok már a löszborítás előtt is léteztek. A fennsíki részre csak néhány völgy völgyfője
ér fel, a leghosszabban a Keserű-bérc felé menő, melynek felső részében kis víznyelők is kialakultak.
A Kis-püspökházi-völgy sziklafalaiban számos oldásforma alakult ki, ezek kis mérete alapján nehezen
állapítható meg, hogy a völgy kialakulásakor keletkeztek, vagy egykori barlangok roncsait láthatjuk.
Előfordulásuk tszf. magassága alapján inkább a völgyoldali keletkezést valószínűsíthetjük. A hegység
rész a kb. 300 m-es pannon üledék-szinttel együtt fokozatosan emelkedett ki globálisan, ami a karsztvíz
szint relatív süllyedését is előidézte. A víznyelők járatai az említett freatikus üregekre nyíltak rá. Az el
nyelődő vizek jelenleg a hegység D-i, DK-i részén levő forrásokban juthatnak újra felszínre, idősebb
fakadási szinteket/helyeket ebben a térségben még nem sikerült kijelölni.
A hegység középső - szinte kizárólag Fődolomit alkotta - részén karsztformát, barlangot alig isme
rünk. A terület morfológiáját záporpatakok völgyei és a köztük kialakult hegykúpok jelentik, a völgyek
ben a dolomit-aprózódás során keletkező törmelék a hegyperemekig jutott. A hegységrész keleti zónája
a peremi pannon üledékek alapján a pannon során is a tengerszint fölé magasodott. A beszivárgó vizek
a hegység déli forrásaiban jelenhetnek meg, idős forrásszintet itt sem lehet kimutatni.
A nyugati hegységrész a legmagasabb régiókban is fellehető pannon homokkő üledékek alapján a pannon
után kezdett kiemelkedni, jelentős területrészen még több tíz méter üledéktakaró maradt meg (Rezi-me
dence, Cserszegtomaj). Az itteni legmagasabb helyzetű barlangok (Púpos-hegy, Rezi Várhegy) a formakincsük
alapján freatikus környezetben alakul
tak ki, a koruk így akár alsó-pleiszto
cén is lehet. Érdekesség, hogy a kor
róziós barlangjáratok legtöbbje a Rezi
Dolomitban alakult ki, Födolomitban
csak néhány forrásközeli járat a Dobo
gó-hegyen, illetve jelenleg barlang indi
kációnak nevezhető üreg a Púpos-hegy
szikláiban. Az itteni legalsó barlang
(Húsvéti Ülőfás-bg.) egyértelműen ol
dott járat, a földtani leíró fejezetben
említett pleisztocén forrásmészkő felett
helyezkedik el. A Vári-völgytől Ny-ra
levő dolomitbányákban murvásodott
dolomitot termelnek Fődolomitban,
a kőfejtőkben, barlangjárat nem ismert.
17. ábra A Nagy-nyelő mélyedése az Edericsi-fennsíkon
(Fotó: Sásdi L.)
Valószínű, hogy a forrástevékenység
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a kiemelkedéssel lépést tartva fokozatosan haladt DNy, Hévíz felé, ősi forrásjáratok a Biked és Dobogó
dolomit rögében ismertek (DARNAY 1947). Az itteni legnagyobb barlang a Cserszegtomaji-kútbarlang,
mely viszont nem forrásbarlang, a dolomit a homokkő alól/mellől oldódott ki, a barlang csak néhány mé
terrel helyezkedik el a jelenlegi karsztvízszint felett a dolomit-homokkő határzónában. A területre hulló és
beszivárgó, illetve a völgyekben elnyelődő vizeket (Csókakői szurdok, Szent kút-forrás völgye) a hévízi
Tó-forrás hozza felszínre. A hideg vizű komponens a Keszthelyi-hegység nyugati részéről származik, míg
a meleg összetevő a Nyírád környéki karsztvidékről, illetve alááramlással DNy felől. Nagyon valószínű
nek látszik, hogy a pleisztocén végén a Nyírád felöl a Keszthelyi-hegység forrásai felé áramló karsztvize
ket a Tapolca környékén pannon üledékek alól felszínre kerülő miocén mészkő elsősorban réteglap menti
vízáramlással megcsapolta, ennek köszönheti létét a Tapolcai-barlangrendszer.
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KARST EVOLUTION HISTORY OF THE KESZTHELY
MOUNTAINS
ABSTRACT

The Keszthely Mountains is the westernmost unit of the Transdanubian Mountain Rangé, which
outcrops island-like, along bordér faults from the surrouriding younger sediments, and reaches an absolute
height of450 m asl. Geologically, it consists of Laté Triassic dolomites, limestone, dolomitic limestone,
and mari, which are partly covered by fine-grained Pannonian sediments. The waters, infiltrating and
inflowing through ponors intő the karst rocks, are feeding the cold karst springs emerging at the southem
margin of the mountains, or the cold component of Hévíz Laké Spring.
Karst geomorphologic evolution of the mountains started after the tectonic movements that took piacé
70 M years ago. From that time, it has been an area of continuous terrestrial denudation, although karst
landforms with a verified age can only be demonstrated since the Miocéné, in the form of dolines fiiled
by Miocéné kaolin (to our days, these have been destroyed by mining operations). The uniform uplift
of the mountains started in the second part of the Miocéné, contemporaneous with the formation of
the surrounding basins. Karstification continued at the beginning of the Pannonian, then most of the
mountains got increasingly covered by fine-grained sediments deposited in the desalinating sea, just its
eastem parts stretching now above 300 m asl. remained dry land. Parallel to the later denudation affecting
alsó the Pannonian sediments, uplift of its western part, as well as the creation of phreatic cavities, then
on the Ederics Plateau, the formation of ponors and even 200 m deep ponor caves began.
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