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(7 ábrával) 

DR. KÓKAY JÓZSEF 

Összefoglalás: I. Bakony típusú ellenszárnyas felépítésű hegységek esetében helye
sebb alátolódásról, mint feltolódásról beszélni. 

2 . Az alátolódás következtében létrejött részarány talán ékszerkezet alátolódás 
felőli oldala az elsődleges. A normál vető oldala másodlagos, melynek mentén a tömegek 
elmozdulása már az orogén szakaszban megindul, de fő keletkezési ideje az epirogén sza
kaszra esik. 

3. Az ékszerkezet létrejöttének következménye a kéreg kivastagodása és meg
merevedése. Ezáltal a későbbi orogén hatásokra ellenállóvá válik. Ez az ékszerkezetek 
vándorlását vonja maga után, mégpedig a hegység külső oldalai felé. 

4. A harántszerkezetek keletkezése is a horizontálisan ható nyomó hatásokra vezet
hetők vissza a mélyebb képlékeny régió közvetítésével. 

5. A nyomóhatás eredményeként az alsó képlékeny régió a heg}'séget kétoldalról 
lehatároló merevebb tömegekre hosszanti irányú nyomást gyakorol. 

6. Minden hosszanti ékszerkezethez tartozik harántelmozdulás és fordítva. 
7. A frontálisan fellépő hegységképző erők nem egyformán hatnak, hanem a közeg

ellenállás függvényében tektonikai nyomássávokban. Ez hegységi méretekben is igaz. 

Az 1956 . év folyamán megjelent publikációmban (K ó к a y, 1956) Várpalota 
környékén tett tektonikai- geomechanikai megfigyelésekkel foglalkoztam. 

Azóta eltelt időben nagyarányú földtani kutatási és bányászati tevékenység folyt 
a hegység területén, melynek eredményeként sok újabb megfigyeléssel és adattal gazda
godtunk. A következőkben ezeket foglaljuk össze, vizsgálódásunkat kiszélesítve távo
labbi vonatkozásokkal is. 

Az aszimmetrikus ékszerkezet 

Idézett munkámban behatóan foglalkoztam az ún. „aszimmetrikus ék" szerkezeti 
formával. Ennek lényege az, hogy horizontális, összenyomó erőhatások következtében 
az orogén fázisban egy aszimmetrikus ék formájú idom tolódik ki, és ezáltal szűkülés 
jön létre (K ó к a y, 1956 . 2. ábra). Időközben tudomásunkra jutott, hogy néhány évvel 
korábban M i g l i o r i n i (1948) közzétette megfigyeléseit egy hasonló tektonikai alak
zat létezéséről, melyet az Appenninekből ismertetett és általánosított. M i g l i o r i n i 
ezt a szerkezetet „cuneo composto"-nak, azaz összetett éknek nevezte el. 

Főleg az olasz tektonikusok ( M e r la 1952 a, 1952 b, S e l l i 1962) körében nagy visszhangra 
találtak M i g l i o r i n i megfigyelései, mivel az Appenninek szerkezetét és főleg az igen elterjedt és 
nagyvastagságú heterogén képződmények — az „argille scagliose" — létrejöttét kielégítően megmagya
rázza. Más külföldi tektonikusok (pl. D e S i t t e r , 1956) is mindinkább kezdikátvenni a „cuneo composto" 
elméletét. Hazánkban ilyen összetett vagy aszimmetrikus (részaránytalan) ékszerkezetekkel W e i n 
György (1964 a, 1964 b)és N é m e d i V a r g a Zoltán (1963) foglalkozott a Mecsek-hegység területén. 

* Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat 1967. március 29-i szakülésén. 
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A különböző tektonikusok között az ékszerkezet keletkezésének, jellegének tekintetében bizonyos ellen
tétek vannak, illetve kielégítő magyarázatokat nem nyújtanak, beleértve a korábbi magunkét is ( К ó к a y 
1956). M i g 1 i о r i n i a „cuneo composto" szerkezet létrejöttét kétféleképpen magyarázza: 1. Csak össze
nyomó erők hatására. Itt igen nagy szerepet tulajdonít az alsó képlékeny régióknak (1948 fig. 3 В). Ezzel 
megmagyarázhatónak tartja a kompresszív erőhatást jelentő rátolódásokkal párhuzamos, tágulásos 
hatásra utaló normál vetők keletkezését is (1. ábra). 2. Először az összenyomó erők eredményeként rátoló-
dás keletkezik, majd utána ellentétes irányú, diszjunktív folyamatok eredményezik a normál vetőket. 

M i g l i o r i n i az első változatot tartja valószínűbbnek, mivel csak így talál arra magyarázatot, 
hogy miért oly erősen breccsásodottak az ékszerkezet normál vető síkjai, valamint meredek dőlésűek is. 
Ilyen vetődések kompresszió + dilatáció esetén nem képzelhetők el. Utal az Adeni-öböl területén és Brit-
Szomália tektonikai árkainak környékén tett megfigyelésekre, ahol valóban dilatáció eredményeként 
létrejött vetődések találhatók ilyen erős igénybevételek nélkül. 

W e i n (1964 a, 1964 b) a mecseki északi pikkelyben felismert ékszerkezet létrejöttét ugyancsak 
kompresszió + dilatáció váltakozásával keletkezettnek tartja. N é m e d i V a r g a (1963 p. 47 — 48) 
a részaránytalan ékszerkezet vetőit a következőképpen magyarázza: ,,A vetők a gyűrődést és feltolódást 
eredményező nyomóerőhatás csökkenésének, a feltolódott rétegsor elhelyezkedésére visszavezethető 
anyagterhelésnek és feszültségfeloldódásnak eredményei." Idézett szerző ezzel a megállapításával felte
hetőleg elsősorban az orogén feltolódás után következő izosztatikus egyensúly helyreállására céloz. Egyéb
ként M i g l i o r i n i is kihangsúlyozza az izosztázia fontosságát a „cuneo composto" szerkezeteknél. 

Idézett munkámban az aszimmetrikus ék mindkét oldalát egyidőben létrejöttnek tartottam, akár
csak M i g l i o r i n i a csak kompresszív hatás változatban, vagy M e r 1 a (1952 b) is. 

Ezek után megkíséreljük, hogy a különböző felfogások között hidat verjünk, 
újabb megfigyelések és adatok birtokában kielégítő magyarázatot nyújtsunk ennek a 
mindinkább hódító szerkezeti formának keletkezésére és értelmezésére. 

Mindenekelőtt az alátolódás, vagy feltolódás kérdését is érdemes megvizsgálnunk. 
Általában feltolódásról, rátolódásról szokás beszélni. A horizontálisan ható hegység
képző összenyomó erők esetén beszélhetünk eleven vagy aktív erőről, és visszaható, 
vagy reaktív erőről. ( S c h m i d t 1957) . Egy ellenszárnyas felépítésű hegység (pl. a 
Bakony) esetében az aktív erő arról hatott, amelyik fele jobban ki van emelve, azaz tek-
tonikailag erősebben igénybevett. Ez pl. a Bakony-hegység esetében nem lehet vitás. 
A DK-i fele, a Balatonfelvidék a tektonikailag jobban igénybevett, ott vannak a legna
gyobb ismert összenyomó erőre utaló törésvonalak (pl. a literi), és a legidősebb kőzetek 
is ott találhatók a hegység területén ( S c h m i d t 1 9 5 7 ) . Ugyanakkor azonban DK felé 
irányuló feltolódásokról, rátolódásokról beszélünk. Ez a ható erő irányának szempont
jából azonban nyilván ellentétes meghatározás. Ezért nem helyes, ha feltolódásról, 
hanem alátolódásról beszélünk. Általános törvényszerűségként pedig leszögezhetjük, 
hogy egy hegység területén a ható nyomó erő (akár aktív, akár reaktív) irányából alá
tolódás történik. Az alátolódás elvének helyességéről a továbbiakban is találunk bizo
nyítékot. 

Az aszimmetrikus ékszerkezet (,,cuneo composto") létrejöttét a következő fázi
sokra bontjuk: 

1. A földkéreg megfelelő mobilis sávjában a horizontálisan ható összenyomó erők 
hatására törés — lapos elmozdulási sík — alakul ki. 

Az elmozdulási sík mentén az előtér a hegység irányában alátolódik. Ennek a 
mozgásnak egyik következménye az, hogy a táblák megbillennek a hegységre jellemző 
dőlésirányokban. Gyors és nagyméretű orogén folyamatok esetén és kezdetben megfelelő 
alátámasztás hiányában az alátolódás feletti rész eltörik és meredek sík mentén lezökken 
vetődés jelleggel (2a. ábra). Ilyenkor a lezökkenés közben tart még a kompresszív hatás, 
amelyet a létrejött vetődés jellege is bizonyít (3. ábra). így kialakul az aszimmetrikus 
ékszerkezet. Az ék alatt esetleg létrejövő tömeghiányt a párhuzamos vető-lépcsők ki
egyenlítik (2b. ábra). Az ékszerkezet normál vetőkkel jellemzett oldala tehát diszjunktív 
mozgások erőltetett feltételezése nélkül kitűnően megmagyarázható. Végeredményben 
tehát a horizontálisan ható erő elől a tömegek a legkisebb ellenállás irányában (felfelé) 
igyekeznek kitérni. 

2. A tömegátrendeződések következtében megindulnak a vertikálisan ható izosz
tatikus mozgások. Ilyenkor a kéregkivastagodások következtében (az alátolt rész a 
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SiMa-Ъа préselődik) a létrejött ékszerkezet sávja emelkedik, míg az előtér és háttér 
süllyed, M i g l i o r i n i megállapításaival teljes összhangban. 

Az izosztatikus mozgások megindulásával az orogén fázisnak végeszakad és 
epirogén időszak következik. A tömegátrendeződések után a földkéreg az egyensúlyi 
állapot kialakítására törekszik. Az aszimmetrikus ék sávja az előtér és háttér feltöltésé-

I. ábra. M i g l i o r i n i ,,cuneo composto" szerkezete. 
Fig. i. M i g l i o r i n i ' s „cuneo composto" structure 

2. ábra. Magyarázat az aszimmetrikus ékszerkezet keletkezésére. Összenyomó erők hatására alátolódás. 
a tömegek megdőlése (a), majd az ékszerkezet létrejötte történik meg a mögöttes tömeg leszakadásával (b). 
Fig. 2. Mechanism of formation of the asymmetric wedge structure. Underthrust and tilting of the blocks 
as a result of compressive stresses (a), followed by the formation of the wedge structure and its separation 

from the hinderland (b). 

hez szolgáltatja az üledékanyagot, mely terheli ezeket és így előmozdítja a süllyedési 
folyamatot. A süllyedési folyamat megindulása rendszerint a tenger transzgresszióját 
vonja maga után ezekre a területekre. 

Az izosztatikus mozgások eredményeként az aszimmetrikus ékszerkezet hátoldalát 
képező normál vető jellegű törésvonal mentén a tömegek mozgása és az elvetődés növe
kedése tovább folytatódik. Hogy ez túlnyomórészt az epirogén mozgásokkal kapcsola
tos, arra kitűnő bizonyítékok állnak rendelkezésünkre. 

Ilyen jellegzetes aszimmetrikus ékszerkezet a külső és belső Bécsi-medencét elválasztó ún. Wasch-
berg-zóna. Az osztrák kőolajkutatások során ismertté vált ennek a zónának földtani felépítése, szerkezete. 
A zistersdorfi olajmezőn keresztülfektetett nagyjából ÉNy — DK-i irányú földtani metszetek jellegzetes 
aszimmetrikus ékszerkezetet ábrázolnak itt ( G r i l l 1958). 

Az ÉNy felől jövő erőhatás eredményeként a helvéti-burdigalai üledéksor a flisöv alá tolódott 
DK felé. Az orogén periódus után az izosztatikus mozgások megindulása jelentette az epirogén időszak 
és az új transzgresszió kezdetét. Az alátolódási vonaltól K-re több lépcsőben normál vetők jöttek létre 
és gyakorlatilag az üledékképződéssel egyidőben a pannon korszak végéig mozogtak. Az így létrejött 
aszimmetrikus ékszerkezet hátoldalán, az egyes vetőlépcsőkön ugyanaz a több emeletet felölelő rétegsor 
megtalálható, mint a K-ebbre levő belső Bécsi-medencében, csak jóval kisebb, redukált vastagsággal. 
Ez kitűnő bizonyíték tehát arra, hogy az aszimmetrikus ékszerkezet vető oldala túlnyomó részében nem 
egyidős a feltolódási oldallal, hanem annál fiatalabb, szinepirogén eredetű és az üledékképződéssel egy
szerre mozgott. 



384 Földtani Közlöny XCVIII. kötet, 3—4. füzet 

Ugyancsak kitűnő bizonyítékot szolgáltatott ezekre a mozgásokra nézve a herend— 
márkói neogén üledékgyűjtő rétegsorának tanulmányozása is ( K o k a y 1966). Itt a 
Bánd község D-i oldalán húzódó medencét lehatároló főtörésvonal mentén mozogtak a 
tömegek az alsótortonai rétegsor leülepedésével egyidőben, mivel az egyes rétegek abban 
az irányban vastagodnak. Ez is tehát zömében szinepirogén törésvonal, amely vető
dés alátolódásos részének (aszimmetrikus éket feltételezve) a megelőző főstájer orogén 
szakaszban kellett létrejönnie valahol Bánd és Nagyvázsony helységek között. 

A már idézett munkámban ( K ő k a y 1956) említett várpalota—loncsosi törés
vonal részben ugyancsak szinepirogén eredetű. A tőle É-ra levő felsőpannon édesvízi 
mészkősorozattal egyidős. 

Ezekután tehát nem fogadhatjuk el M i g l i o r i n i é s M e r l a (1952b) állás
pontját, hogy az aszimmetrikus, vagy összetett ékszerkezetek alátolódási és normál vető 
oldala egyidős. Ilyen értelemben tehát korábbi saját véleményünket is módosítjuk. 
A normál vető keletkezésének megindulása az orogén szakaszra esik, de az elmondottak 
értelmében akkor is másodlagos, mivel az alátolódás következményeként törik le a mögöt
tes rész, kellő alátámasztás hiányában. 

M i g l i o r i n i (1948, Kg. 3 B), de főleg M e r 1 a az egyetlen kompresszív hatás 
feltételezése esetén az alsó plasztikus és szemiplasztikus régiók mozgásával, feltolódásá
val magyarázza a tárgyalt ékszerkezet keletkezését. Az összetett ékek konvergáló töré
seit a plasztikus régióig viszik le. 

Ennek teljesen ellentmond az a tény, hogy ismerünk méteres, sőt deciméteres 
(3. ábra) nagyságrendű ékszerkezetet is. Az idézett munkámban (K ó к a y 1956) tár
gyalt inotai aszimmetrikus ék mindössze 400—600 m szélességű. Nyilvánvaló, hogy az 
ék nem nyúlik le a plasztikus zónáig és így semmi genetikai kapcsolat nincs közöttük. 
Tehát az ékszerkezetek keletkezését kielégítően magyarázza az alátolódást követő, 
alátámasztás hiányában történő leszakadás. 

Az ékszerkezet létrejöttének egyik következménye az, hogy ott a földkéreg kivas
tagodik, megmerevedik, és egy későbbi orogén fázissal szemben ellenállóvá válik. Ugyan
akkor az előtérre terhelő hatással, az alátolt részre visszahatással van és ezzel új üledék-
gyűjtő létrejöttének alapjait teremti meg. Tulajdonképpen ez az előárok (Vortiefe, avan-
fossa stb.). Ezért van az, hogy Várpalotán is a Sárréti-üledékgyűjtő legmélyebb része — 
ahol a medencét feltöltő üledéksor legvastagabb — az inotai sasbérces (aszimmetrikus ék) 
dolomithát közvetlen D-i előterében van. Ezt igazolják a mélyfúrási és gravitációs adatok. 

A következő orogén fázis tehát nem a megmerevedett és ellenállóbb régi ékszer
kezetben jelentkezik, a meglevő elmozdulási síkok mentén, hanem a kevésbé ellenálló, 
mozgékonyabb előárok felé helyeződik át. M i g l i o r i n i (1948) és M e r l a (1952 a, 
1952 b) az Appenninekből ismertetik az egymás után következő orogén periódusokban 
létrejött, és DNy-ról ÉK-felé — a Tirréni-tengertől az Adriáig — vándorló „cuneo com
posto" szerkezeteket. Négy—hat, egymást követő ékszerkezet jött létre a miocén leg
aljától a neogén végéig. 

Sokkal kisebb méretekben Várpalotán is sikerült ilyen ékszerkezet-vándorlást 
kimutatnunk. Az említett inotai sasbérces triász dolomitvonulattól É-ra levő eocén, 
felsőtorton, szarmata és pannon üledékekkel feltöltött medence É-i peremét ugyancsak 
feltolódási vonal határolja (6 b. ábra). Ettől tovább északra széles mezozóos hát („Mel
lár-masszívum") van, mely tulajdonképpen egy régebbi aszimmetrikus ékszerkezet. 
Keletkezése a pireneusi mozgásokra tehető. Ugyanis az eocén tenger üledékei ettől D-re 
és É-ra (Balinka) egyaránt megtalálhatók, de a mezozóos hát mentén már partközeli 
nummuliteszes mészkőkifejlődésben. Tehát már akkor szárazulatként kiemelkedett és 
így létrejötte az eocén transzgressziót megelőző időre tehető. A délebbre levő inotai 
sasbérces dolomit-vonulat keletkezése a stájer mozgások idejére esik, pontosabban az 
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3. ábra. Aszimmetrikus ékszerkezet deciméteres nagyságrenddel felsőpannon homokfeltárásban Vár
palotától K-re. A „normál-vető" oldal jellege (a rétegecskék ívelődése) a kompressziós hatást bizonyítja. 
Fig. 3. Asymmetrie wedge structure of a decimetric order of magnitude in an Upper Pannonian sand 
outcrop east of Várpalota. The character of the „normally faulted" element (arched strata) is an evidence 

of compressive stresses 

4. ábra. Harántirányú alátolódási zónában felsőtriász dolomit rétegek közé csípett felsőpannon homokkő 
Keszthelytől íj-ra a Rezi község felé vezető út mentén (Pévér-domb) 

Fig. 4. Upper Pannonian sandstone wedging into Upper Triassic dolomite in a transversal underthrust 
zone north of Keszthely, along the road to the village Rezi 
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alsótortonai — felsőtortonai határra. Ugyanis: 1. Az alsótortonai és helvéti tengerek 
partszegélye a dolomit vonulat D-i oldala volt a földtani adatok alapján. 2. A peremj 
fúrások adatai szerint (Inota 86. sz. fúrás) az alsótortonai tenger regressziója után éle 
határral szárazföldi üledéksor következik triász és eocén képződmények lepusztulásábós 

felhalmozódva. Ezután következik a felsőtortonai transzgresszió (K ó к a y 1 9 6 7 a ) ' 
az előtérben és az inotai ékszerkezetes dolomitháttól É-ra beszakadt kisebb medencében 
is. Mindebből joggal következtetünk arra, hogy a sasbérces dolomithát lényegében az 
alsótortonai—felsőtortonai határon keletkezett (fiatalabb stájer fázis). 

Az inotai a dolomitháttól délre ismert egy azzal párhuzamos törésvonal, mely 
szintén alátolódás. Ismeretes a város keleti felében egykor létezett bányaműveletekből 
(K ó к a y, 1956 p. 23). Ez az alátolódási vonal (erős vonszolódással !) metszi a felső
tortonai rétegsort a kőszéntelepekkel együtt, tehát annál fiatalabb. Vagy a moldvai 
(szarmata — felsőtortonai), vagy pedig a rhodáni fázisban keletkezett. Az alátolódástól 
északra hiányzanak a moldvai orogén fázisra eső üledékek, csak a tulajdonképpeni 
szarmata rétegek felső része van meg peremi (édesvízi) kifejlődésben. így valószínűleg 
ez az alátolódás a moldvai fázisra esik. Érdekessége, hogy ez az alátolódás nem tartozik 
külön aszimmetrikus ékszerkezethez, hanem a már korábban létrejötthöz. Csak az 
alátolódási vonal került délebbre és nem az egész ék. 

Az inotai sasbérces dolomitháttól csapásban még délebbre felsőpannon homok
rétegsorban ismeretesek kisméretű alátolódások (inverz vetők), aszimmetrikus ékek 
(K ó к а у 1956 p. 20) az inotai erőmű és Alumíniumkohó között (3. ábra). Ezek tehát a 
legfiatalabb (rhodáni) kompresszív tektonikai alakzatok Várpalota környékén. 

Az említett kompressziós csúsztató-síkok, alátolódási vonalak vándorlása a hegy
ségtől elfelé az alátolódási szemlélet helyességét erősíti. Az alátolt tömegből a megújuló 
horizontális erők hatására újabb és újabb szeletek hasadnak le, mely természetszerűleg 
az alátolódási vonalak ilyen természetű vándorlását vonja maga után (2 b. ábra). Mindez 
feltolódást feltételezve megmagyarázhatatlan lenne. 

Nagyméretű és általánosabb kiterjedésű orogén fázisok a földkéreg erősebb össze
torlódását, kivastagodását eredményezik. Ilyenkor kontinensrészekre kiterjedő kiemel
kedés, regresszió indul meg. 

A tárgyalt ékszerkezet, amint alapvető tektonikai forma egyre jobban tért hódít, 
még az Alpok keletkezésének értelmezésében is, mint arra M e r 1 a is utal (1952 a). Nem 
szabad azonban elfelejtenünk, hogy ez a szerkezeti forma elsősorban a rideg kőzetekből 
álló rétegsorokra érvényes, tehát általában a felső régiókra. Erős kiemelkedést követő 
nagymérvű lepusztulás után napvilágra kerül a mélyebb, egykor plasztikus és szemi-
plasztikus régió erősen gyűrt állapotban, míg az ékszerkezet lepusztul, legfeljebb csak a 
hegység peremvidékein ismerhető fel a fiatalabb mozgások eredményeként. Az ékszer
kezet felismerését az alátolódás során olykor erősen jelentkező vonszolódás is megnehe
zíti. Az ismert literi alátolódásnál (Bakony-hegység) is tapasztalható ilyen erős vonszo
lódás. Itt a rétegek meredek, vagy ellentétes (DK-i) irányú dőlése figyelhető meg. 

Harántszerkezetek geomechanikája 

A harántszerkezetek keletkezését is a horizontálisan ható kompresszív erőkre 
vezethetjük vissza, akárcsak S c h m i d t (1957) . Azonban a merev, rideg testek mecha
nikájának törvényszerűségeivel nem tartjuk ezeket kielégítően megmagyarázhatónak. 
Ugyanis a földkéreg-mozgásokban az alsó képlékeny régiónak legalább akkora szerepe 
van, mint a felsőnek. Másrészt pedig egy hegységet, egy vastag képződménysort mecha
nikai szempontból egyetlen merev testnek felfogni nem lehet, mivel az rengeteg kisebb-
nagyobb töréssel, litoklázissal, réteglapokkal apró egységekre darabolt halmaz. 
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A harántvetők, törések diszjunktív mozgásra utalnak. Keletkezésük kielégítően 
magyarázható azzal, hogy a mélyebb régiók plasztikus és szemiplasztikus képződményei 
az összenyomó erők elől azokra merőlegesen a hegység tengelyirányában igyekeznek 
kitérni. Eközben a felettük levő rideg zónát magukkal vonszolják, melyen a diszjunktív 
hatás eredményeként dilatációs vetők, törések keletkeznek a hegység csapására merő
legesen. Ilyenkor a hegységet kétoldalról lehatároló merevebb tömegekre a plasztikus 
zóna nyomást gyakorol, és az érintkezési vidéken a hegységre merőleges irányban kisebb 

5. ábra. A Bakony típusú ellenszárnyas felépítésű hegység elvi geomechanikai vázlata. J e l m a g y a r á 
z a t : I . Aktív erő, 2 . Reaktív erő, 3. Alátolódás iránya, 4. Alsó képlékeny régió mozgása, 5. Harántvetők 
Fig. 5. Theoretical geomechanical sketsch of a Bakony-type antithetic mountain structure. L e g e n d : 
I . Active force, 2 . Reactive force, 3. Direction of underthrust, 4. Movement of the lower, plastic segment, 

5. Transversal faults 

kompresszív hatás jelentkezik. A Dunántúli Középhegység Ny-i végében (a Keszthelyi
hegységben) és főleg annak is a Ny-i peremén alátolódások, redőzöttség ismerhetők fel 
(К о r i m 1948, S z e n t e s 1948) a Bakony-hegység tengelyére merőlegesen, pannon 
utáni mozgásoktól eredve (4. ábra). A harántszerkezetek keletkezésére vonatkozó meg
állapításunk helyességét támasztja alá az a tény, hogy az alátolódási síkok nagyjából 
DNy-felé dőlnek, s ez arra utal, hogy a területet ÉK felől érte kompresszív hatás, vagyis 
a hegység irányából, és nem az Alpok felől. Az tűnik természetesnek, ha az alátolódási 
síkok a hegység belseje felé dőlnek, mivel kívülről kapják a hegységképző erők nyomá
sát, így az említett tényt más módon kielégítően nem tudjuk magyarázni. Előbbiekben 
a kompressziós szerkezetek vándorlásáról is szó volt. Ésszerű, hogy a hegység „végein" 
jelentkező harántirányú, a képlékeny zóna nyomásából eredő nyomási sávoknak is 
vándorolniok kellett, D a r á n y i (1966) kimutatta, hogy Urkúton a hegység egykori 
„vegén" észlelhető ilyen hatások kimmeridgei eredetűek. Tehát a kompresszív zónák 
vándorlása a hegység tengelyére merőlegesen is fennáll, mégpedig ÉK-ről DNy felé 
haladva (6 a ábra). A Bakony-típusú ellenszárnyas felépítésű hegység elvi geomechanikai 
vázlatát az 5. ábra szemlélteti. 

A szakirodalomban gyakran lehet találkozni olyan megállapítással, hogy a hosz-
szanti (a hegységgel párhuzamos) szerkezeti vonalak keletkezését más kéregmozgási 
szakaszhoz kötik, mint a haránt elmozdulásokat. Nyilvánvalóan képtelenség az, hogy 
egy erős geomechanikai hatásra, nyomásra ne történne oldalirányú kitérés is, ami viszont 
a harántszerkezeti vonalak keletkezését jelenti. Természetesen lehet kimutatni külön
böző idejű hosszanti és haránt töréseket, de ez csak azt jelenti, hogy nem volt köztük 
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okozati kapcsolat. Minden hosszanti töréshez tartozik harántelmozdulás is és fordítva, 
de legfeljebb nem az, amellyel szembeállítjuk a keletkezési idő szempontjából. 

Hosszanti és harántszerkezetek kereszteződése 

Abban az esetben, ha két különböző korú hosszanti és haránttörés keresztezi 
egymást, különösebb problémával nem állunk szemben. Ugyanis a fiatalabb elveti az 
idősebbet. Szép példával tudjuk bemutatni, hogy mi történik akkor, ha a két egymást 
keresztező szerkezeti vonal egyidős. Várpalotán a városon keresztülhúzódik a rhodáni 
fázis eredményeként egy kb. 300 m-es elvetési magasságú törésvonal. Ez ENy felé vet 
le és tulajdonképpen egy aszimmetrikus ékszerkezetet pótol a Utéri törés folytatásaként 

В a. 6 b. 

6. ábra. A Bakony-hegység geomechanikai vázlata (a). Várpalota környékének geomechanikai vázlata (b). 
J e l m a g y a r á z a t : i. Aktív erő, 2. Reaktív erő, 3. Alátolódás iránya, 4. Vetők, törésvonalak, 5. Ural

kodó dőlésirány 
Fig. 6. Geomechanical sketch of the Bakony Mountains (a). Geomechanical sketch of the vicinity of Vár
palota (b). l e g e n d : 1. Active force, 2. Reactive force, 3. Direction of underthrust, 4. Faults, fracture 

lines, 5. Predominant dip 

(К ó к а у 1956). Ezt a várostól Ny-ra egy előbbire merőleges, maximálisan 80—100 
m elvetési magasságú harántvető metszi. A rendelkezésre álló számos mélyfúrási és 
egyéb külszíni adat (külszíni kőszéntermelés, homokbánya stb) alapján megismertük 
ezt a vetőkeresztezést részleteiben is. Ezek szerint a harántvető metszéspontjától DNy-ra 
a nagy hosszanti törés lényegében egy nagy vetőből áll. A metszésponttól EK-re a törés
vonal 2—3 lépcsőre szakadt és ÉNy felé tolódott. Idézett korábbi munkámban (p. 22—23) 
már utaltam arra, hogy ez a terület egy nagyobb erőhatásnak kitett tektonikai nyomás
sávban van, ezért tolódott ez a sáv ÍJNy-abbra. Az említett harántvető ugyanakkor 
elhal, folytatása megszűnik. Ez a kölcsönös függőség tehát kitűnő bizonyíték a két, 
egymásra merőleges törés egyidejűségének (6 b. ábra). 

Egyébként M i g l i o r i n i (1948) is hoz fel példát a hossz és harántvetők egyidejű
ségére. 
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A mozgások kora 

Várpalota környékén megfigyelt földkéregmozgások korával már korábban beha
tóan foglalkoztam. Azóta azonban igen sok újabb adat és megfigyelés került elő. Ezért 
érdemesnek tartjuk ezt a témát ismét felvetni, illetve a régit bizonyos kiegészítésekkel 
ellátni. 

Várpalota város Ny-i felében lemélyült а V. 133 . sz. fúrás, mely eocén rétegsort 
harántolt (K ó к а у 1962) . A tanulmányozott rétegsor egyik fő érdekessége, hogy az 
eocénen belül (alsólutéti) üledékhézag van. Az újbóli transzgresszió a felsőlutéti alemelet-
tel indul meg. Az Urhidán kimutatott (K ó к а у 1956 p. 24) vastagabb piroklasztikum 
szint a középső- és felsőeocén határon a várpalotai fúrásban is megvolt, de csak kereken 
I m vastag bentonitos andezittufa alakjában. Mindezek az észlelt adatok a pireneusi 
mozgásokat igazolják. 

Az eocén rétegek leülepedése után hosszú szárazföldi szünet következett némi 
üledékfelhalmozódással. A következő transzgresszió az alsóhelvéti ( = helvéti ss., vagy 
„ottnangi") emeletben történt. Figyelemre méltó, hogy az alsó- és a felsőhelvéti ( = ,,kár
pátién") emeletek között a V. 1 3 3 . sz. fúrás bizonysága alapján az üledékgyűjtő belsejé
ben folyamatos volt az üledékképződés, míg a Ny-i (bántapusztai) peremen eróziós (vagy 
abráziós) diszkordancia mutatható ki ( K ó k a y 1967 b, Tav. V. fig. 1.). Az alsóhelvéti 
litotamniumos mészkő egyenetlen felszínére kb. 30 cm. vastagságú kavics települ, mely 
felfelé átmegy a felsőhelvéti briozoás-balanuszos meszes-törmelékes sorozatba. A felső
helvéti képződmények a K-i és D-i peremvidékeken erősen transzgresszíven viselkednek, 
az alsóhelvéti képződmények kimaradásával. Ezek a földkéreg-mozgások a legidősebb 
stájer mozgások közé tartoznak. 

A felsőhelvéti—alsótortonai ( = „lanzensdorfi", vagy lagenidás szint) határon a 
főstájer fázis már sokkal erőteljesebben jelentkezett. A várpalotai üledékgyűjtő ÉNy-i 
felében (Bántapuszta) a felsőhelvéti tenger visszavonult és a terület szárazra került. 
A kiemelkedett térszínen csakhamar megindult az erózió és nagyjából К—Ny-i irányú 
völgyek alakultak ki. Erre a preformált térszínre transzgredált az alsótortonai tenger. 
A területen lemélyített számos kőszénkutató fúrás adatai alapján mindez igen jól rekons
truálható. ( K ó k a y 1967 b. p. 82.) A medence többi részén a felsőhelvéti és alsótortonai 
határon néhány méter vastag szárazföldi képződmény (többnyire mészkonkréciós, 
agyagos aleurit) található, mely a főstájer orogén fázis jelentkezését mutatja a két 
tengeri rétegsor között. 

A herendi neogén öböl területén kimutatott, főstájer fázist követő szinepirogén 
mozgásra már korábban utaltam. 

Az alsótortonai—felsőtortonai határon létrejött fiatalabb stájer orogén mozgá
sokkal már az előzőkben foglalkoztam az inotai aszimmetrikus ékszerkezettel kapcsolat
ban, valamint más jellegű publikációim keretében is ( K ó k a y 1966, 1967 a). 

A várpalotai területen egyik legerősebben jelentkező orogén fázis a felsőtort on — 
szarmata határon volt. Ez a legfiatalabb stájer fázis, vagy másképpen a moldvai fázis. 
Részletesebb ismertetésétől és bizonyításától eltekintek, mivel már korábbi közleménye
imben behatóbban ismertettem ( K ó k a y 1954, 1956) . Néhány újabb adattal és gon
dolatmenettel azonban kiegészíteni óhajtom ezekre a mozgásokra vonatkozó ismerete
inket. 

Újabb adat került elő arra vonatkozólag, hogy ezekkel a mozgásokkal kapcsolat
ban összenyomó hatásra utaló szerkezetek is keletkeztek. Nemcsak az előzőkben ismer
tetett inotai sasbérces dolomitháttal kapcsolatban valószínűsített feltolódásra gondolok. 
A várpalotai főtörésvonallal párhuzamosan, attól ÉNy-ra 200—300 m-re — kutatófúrási 
adatokból (meredek dőlések a szarmatánál idősebb üledékekben, szintkülönbségek stb.) — 
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olyan alátolódási vonalnak kell húzódnia, mely a moldvai fázis során keletkezett és DK 
felé vet le. 

A moldvai mozgásokkal kapcsolatban merült fel elsősorban az a probléma, hogy 
az orogén időszakban keletkező szárazföldi képződményeket mely emeletbe helyes 
sorolnunk. A felsőtortonai erősen csökkentsósvízi üledéksor (K ó к a y 1967 a) lerakódása 
után megindultak a hegységképző mozgások. A medenceperemeken erős lepusztítás 
lépett fel. Az üledékgyűjtő belsejében ekkor szárazföldi tarkaagyag és kavicssorozat 
halmozódott fel 100—120 m vastagságban. Erre transzgredált D felől a szarmata tenger, 

Ny-i Bakony K-i Bakony (Várpalota) 

y. ábra. A Ny-i és K-i Bakony tortonai üledékei közötti párhuzam nagyszerkezeti alapon. J e l m a g y a 
r á z a t : I. Szárazföldi-, 2 . Csökkentsósvízi-, 3. Tengeri meszes-, 4. Tengeri agyagos-homokos képződmé

nyek 
Fig. 7. Parallelism between the Tortonian deposits of the western and eastern parts of the Bakony Moun
tains as inferred from the megatectonic setting. L e g e n d : 1. Terrestrial, 2 . Brackish-water, 3. Marine, 

calcareous, 4. Marine argillaceous-sandy deposits 

ingressziós padokkal (К ó к а у 1954). A legalsó ingressziós képződmény a „rissoás 
mohrensterniás), Elphidium aculeatum-os, E. reginum-os" üledék. Vitán felül áll, hogy 
ez a réteg a lehetséges legidősebb szarmata képződmény (nemcsak Várpalotán !). Tehát 
van egy szárazföldi üledéksor 100—120 m vastagságban a felsőtorton és a szarmata 
között. Kérdés, mely rétegtani egységbe tartozik? Egy emelet a transzgressziótól a 
következő transzgresszióig tart. Közben megtörténhet a regresszió korábban is, de ezen 
az alapelven nem szabad változtatnunk. Ezek szerint tehát a helyes eljárás az, hogy 
e szarmata tengeri rétegek fekvőjében levő legidősebb kérdéses szárazföldi rétegsort 
még a felsőtortonba soroljuk. 

Ez azonban csak elvi álláspont maradhat, mivel a gyakorlatban a felsőtorton palás, diatomás 
agyagmárga-sorozat rendkívül élesen elválik a fedő szárazföldi rétegsortól. Ez utóbbi pedig kőzettanilag 
a tulajdonképpeni szarmata képződményekhez áll nagyon közel. Ezért a gyakorlat továbbra is a szarma
tába sorolja ezt az összletet. A felsőtortonba sorolás elvi helyességét az is alátámasztja, hogy a Ny-i 
Bakonyban ( К ó к a y 1967 a), főleg a Tapolcai-öbölben, folyamatos az üledékképződés a felsőtorton és a 
szarmata között. Itt a szárazföldi képződmények hiányoznak, a moldvai orogén fázis nem mutatható ki 
(7. ábra). 

A K-i és Ny-i Bakony eltérő viselkedését ebben az időszakban (de feltehetőleg a felsőkrétában is) 
a korábban ( К ó к a y 1956) részletesebben kifejtett tektonikai nyomássáv-elméletben kell keresnünk. 
Ennek lényege az, hogy a frontálisan fellépő hegységképző erők nem egyformán hatottak a különböző 
közegellenállás következtében. Az egyenetlenül ható hegységképző erők nyomássávokban léptek fel és 
a tömegek a közegellenállás függvényében parkettásán, horizontálisan mozogtak egymás mellett. Ilyenkor 
a harántvetők az egyenlőtlen horizontális elmozdulások síkjául is szolgáltak. 
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A várpalotai szarmata-alsópannon határon csak a sárréti medence ÉK-i felében 
mutatható ki az attikai orogén fázis hatása kismérvű regresszió alakjában. Utánna az 
epirogén süllyedési ciklus megindulásával az alsópannon transzgresszió nagy területen 
jelentkezett. 

A pannon végén megindult mozgásokkal (rhodáni) részletesen foglalkoztam 
hivatkozott munkámban ( K ó k a y 1956) . 

Pannon utáni mozgásokra tehető a Ny-i Bakonyban, a Keszthelyi-hegység pere
mén észlelhető haránt kompressziós zóna, közbecsípett felsőpannon homokkő rétegek
kel (4. ábra). 

A legfiatalabb (óholocén) mozgásokra újabb adatot kaptunk a Cseri II. sz. kül
fejtésnél, Várpalota várostól Ny-ra. A vetőkereszteződésekről szóló részben említett 
harántvető Ny-i — levetett — oldalán húzódott a külfejtés. Itt egy árokkal harántolták 
az említett vetőt. Világosan lehetett látni, hogy humusszal kevert durva pannon édes
vízi mészkőgörgeteggel érintkezett tektonikusán a miocén homok. Sajnos dokumentum
ként fényképfelvétel nem áll rendelkezésre, de régebbi 25 ooo-es katonai térképekről 
a szintvonalak lefutásából leolvasható, hogy a felvetett oldal (miocén homok) morfoló
giai lépcsőt alkot. Tehát a laza üledékek lepusztulása még nem történt meg a viszonylag 
felvetett oldalon, mivel nagyon fiatal ennek a pannóniai emelet végén megindult törés
nek a továbbfolytatódó elmozdulása. A Várpalota környéki gyakori földrengések — a 
főtörésvonalra eső epicentrummal— a mozgások folyamatosságát bizonyítják. В e n d e f y 
(1965) szerint a Bakony-hegység emelkedésének mértéke ma is Ny-ról K-felé növekszik 
a szintezési adatok alapján. 
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Tectonic theories in the light of Bakony Mountains evidence 

J. KÓKAY 

The tectonic structure "cuneo composto" (composite wedge) of M i g l i o r i n i 
(1948) and the author's geomechanical theory of an "asymmetric wedge" ( K ó k a y 
1956), as well as the tectogenetic theories of other authors are discussed, pointing out 
contradictions and so far unsolved problems. On the basis of the latest geological evidence 
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and observations the following conclusions can be drawn as to the origin and inter
pretation of the above mentioned structure. 

The author considers it necessary to decide which of the terms "overthrust" and 
"underthrust" would be more correct. This problem can be solved on the example of 
the Bakony Mountains the two wings of which are of a different structure. Generally, 
active forces act from the direction of the more deformed part of the mountains, where 
ancient geological formations are on or near the surface. This is the case with the south
eastern part of the Bakony Mountains. At the same time we are speaking of overthrusts 
and underthrusts of SE trend, a definition obviously inconsistent with the trend of the 
acting forces. Therefore, we prefer the term "underthrust" to that of "overthrust". 
Of course, this statement is also valid for the other side of the mountains, namely the 
opposite flank where reactive forces are at work. 

The history of development of the "asymmetrical wedge" structure can be divided 
into the following phases. 

1. A flat fault plane is produced by horizontally acting compressive stresses in 
the corresponding mobile zone of the earth's crust. The foreland is underthrusted along 
the fault plane. The mountain portion above the underthrust is broken and normally 
faulted along a steep plane (Fig. 2 a). At the beginning of the normal fault movement 
the compressive stresses continue to act and can be subsequently observed (Fig. 3). 
A possible gap below the resultant asymmetric wedge structure is equilibrated by parallel 
fault benches (Fig. 2 b). 

2. Rearrangement of masses gives rise to vertical isostatic movements. As a result 
of a thickened crust (the underthrust portion being squeezed into the SIMA) the zone 
of the wedge structure will emerge, while the fore- and hinterland subside. With the onset 
of the isostatic movements the orogenic phase is finished, to be followed by an epirogenic 
period. The zone of the asymmetrical wedge becomes the source area of the sediments 
filling up the fore- and hinterland, while under their burden the subsidence of these 
areas begins. The subsidence is usually followed by the transgression of the sea over 
these areas. 

As a result of isostasy the motion of the blocks and an increase of the faulting 
continue along the fracture line forming the backpart of the wedge structure. This is 
predominantly due to epirogenic movements as is demonstrated by important proofs. 
Accordingly it can be proved that in a composite wedge structure the side of the nor
mally faulted elements and that of the underthrust are asynchronous. 

One of the consequences of the formation of the wedge structure is the thickening 
out and consolidation of the earth's crust, i.e. the area becomes resistant to the subsequent 
orogenic phase. Consequently, the next orogenic phase takes places in another, less 
resistant, more mobile fore-deep. Such "cuneo composto" structures, migrating from 
area to area during the successive orogenic phases, have been described from the Appennins 
by M i g l i o r i n i (1948) and M e r l a (1952 a and b). The author of the present paper 
found asymmetrical wedge structures at Várpalota and observed the migration of under
thrust lines towards the mountain borders in the successive orogenic phases. 

In the author's opinion transversal structures normal to the axis of the mountains 
originate also from horizontally acting orogenic forces. A satisfactory explanation for 
their mechanism is given as follows. 

The plastic and semi-plastic segments of the earth's interior try to avoid the com
pressive stresses perpendicularly, in the direction of the axis. At the same time the super
incumbent rigid zone is dragged along together with them and tensions faults and frac
tures normal to the strike of the mountains are brought about by tensile stresses in this 
zone. The rigid blocks bordering the mountains' "ends" are compressed by the drifting 
plastic segment so that compressional forces appear along the contact area. Under
thrusts of this kind can be recognized near the town of Keszthely, on the western border 
of the Bakony Mountains (western member of the Transdanubian Central Mountains) 
(Fig. 6). Here the underthrust planes dip in southeastern direction, i.e. away of the centre 
of the Bakony Mountains, a fact indicating that the compressive stresses came from 
the direction of the Mountains' centre. This cannot be accounted for unless the above 
mentioned motion of the plastic segment is supposed. The zone of transversal com
pression can be shown to have also migrated from the centre of the Mountains toward 
its border during the successive orogenic phases. The geomechanical sketch of a Bakony-
type antithetic mountain structure has been illustrated in Fig. 5. 

A good example of what may happen if synchronous longitudinal and transversal 
fractures cross one another is given from Várpalota (Fig. 6 b). The longitudinal fracture 
line is crossed by a transversal fault. SW of the point of intersection the longitudinal 
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fracture consists of a single, large bench, while NE it is composed of 2 to 3 benches and 
dislocated in NW direction ( K ó k a y 1956). After intersection the transversal fault 
does not continue farther NW. 

The rest of the paper describes the geological age of the movements in the vicinity 
of Várpalota with special reference to the SE part of the Bakony Mountains. Within 
each tectonic phase the western and the eastern parts of the Mountains behaved in 
a contradictory fashion, producing some kind of "tilting". Recent (Early Holocene) 
movements can also be detected. 
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