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Extended abstract 

Introduction 
The Transdanubian Range is well known tor its Cretaceous-Early Tertiary bauxites, which for a 

long time have been considered among the most important mineral resources of Hungary. They 
belong to the group of karst bauxites (closely related to karstified carbonate rocks) and occur at major 
regional unconformities of Albian, Turonian/Senonian and Early Eocene age. 

All three bauxite events have traditionally been considered as having been introduced by 
(tectonically controlled) uplift and followed, likewise, by tectonically controlled subsidence and the 
concomittant relative sealevel rise. As a result of subaerial exposure a typical surface relief and also a 
karstic micro- and macroporosity was created and partially or completely filled by bauxites. The 
lithology of the transgressive sequences overlying the individual bauxite horizons is principally 
carbonatic, though it varies according to the antecedent paleotopography. In the case of the two 
Cretaceous bauxite horizons, wherever (and whenever) detrital influx was small enough to allow 
Rudistids to colonize the sediment surface, rudistid patch reefs were formed on the slowly subsiding 
seabottom. On further (accelerated) subsidence former rudistid bioconstructions gave way to 
bioclastic grainstones, and, higher up, to calcareous marls. 

Bauxites, their bedrocks and also the covering limestones have been studied in detail by 
generations of geologists, mainly from the stratigraphical, sedimentological, and economic-geological 
points of view. Interestingly enough, only part of the information thus collected has been 
incorporated into the currently available paleogeodynamic reconstructions. Little attention has been 
paid, for example, to the anatomy of the bauxitiferous unconformities. The present study is an 
attempt to complete these reconstructions with the information provided by the most important 
unconformity-related features (i.e. bauxites; alterations of their paleokarstic bedrock; and early 
diagenesis of their immediate cover). 
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Methods 
Vertical and lateral faciès relationships of bauxite and the covering limestones were studied in 

outcrops and boreholes. Field observations were supported by micropetrography, cathodo-
luminescence microscopy, stable isotope analysis and fluid inclusion studies. The results helped to fit 
previous observations into a coherent geodynamic framework - namely, the one proposed as a 
working hypothesis earlier (and simultaneously) by ТАМ ( 1 9 9 4 ) and MINDSZENTY et al ( 1 9 9 4 ) . 

Areal distribution of bauxites and related Rudistid limestones - The working hypothesis 
Areal distribution of bauxites in the TR shows that the majority of known deposits and indications 

belonging to the older (Albian) bauxite horizon are found in the North Bakony; Senonian deposits are 
restricted to the Southern part of the Bakony Hills whereas Eocene deposits are known from all over 
the area of the Transdanubian Range. The only place where the three horizons are not only present 
but also literally merging is the Halimba locality. Terrestrial formations related to the oldest (Albian) 
unconformity pinch out gradually towards the NE and are not present in the South. Senonian 
bauxites, on the other hand, show a pinch-out both towards S, NE and NW When taking into 
consideration the facies distribution of the marine formations (contemporary with or immediately 
overlying Cretaceous bauxites) and when paying particular attention to the occurrence of rudistid 
limestones, it is tempting to say that bauxites punctuating the Late Cretaceous sedimentary cycle of 
the TR are, indeed, related to a migrating forebulge. In the apical zone of the latter there is always 
subaerial exposure and bauxite deposition giving way first to shallow water sediments (rudistid 
limestones), then to deeper water formations (marls). This is because, on migration, the bulge uplift 
is followed by tectonically controlled subsidence. The merging of the unconformities reflects the 
migration of the bulge. Even the two Albian limestone formations - slightly diachronous and 
displaying a distinct southward shift with time - can easily be incorporated into this picture. As 
shown by CSÁSZÁR 1 9 8 6 , 1 9 9 5 , the older one (Környe Limestone) occurs in the NE and there are no 
bauxite deposits underneath. The younger one (Zirc Limestone) is thickest to the SW and is often the 
cover of the oldest (Albian) bauxites. This areal distribution suggests that the older limestone may 
have been formed on the flanks of the growing bulge whereas the younger one may reflect the 
backstepping of the reef as the bulge migrated to the SW Interpretation of the third (Senonian) 
rudistid limestone (Ugod Limestone Formation) is less straightforward. The areal distribution of the 
Ugod limestone (known from the exploration practice and from studies by HAAS 1 9 7 9 ) reflects even 
more perfectly the shape of one (or two) elongate upbulging structures surrounded by the limestone 
build-ups. The orientation of this Senonian bulge (and the associated bauxites) is, however, strikingly 
different from that marked both by the requienid reefs and the older bauxites. According to TARI 
( 1 9 9 4 ) , who also concluded that the easiest way to explain the observed facies distribution is to think 
in terms of foreland type deformation, this change can be regarded as the result of the rotation of the 
deformation which affected the TR during late Cretaceous times. 

Testing the hypothesis 
In addition to the characteristic facies distribution, Tari's main arguments for the foreland-type 

deformation were mainly structural-geological. Data collected in the frames of the present study 
allowed the validity of the hypothesis to be checkd from the respective viewpoints of sedimentary 
petrography and geochemistry. Strategic points of the study were (i) to check paleokarst features in 
that area where the apex of the bulge is supposed to have had the longest duration (i.e. localities 
where the unconformities merge) and therefore can be expected to have produced most pervasive 
karstification (ii) to check rudistid limestones, deposited on the flanks of the forebulge, for early 
diagenetic meteoric or mixed marine/meteoric cements in order to prove (or disprove) the influx of 
karst-related meteoric waters from the exposed apex of the bulge into the shallow marine diagenetic 
environment of the flanks. 

Results 
ad (i): it was proved that karstification was most intense in the Halimba area, where the three 

unconformities merge. A karst profile of almost 200 meters thickness underlying the major (multiple) 
unconformity was shown to display the effects of several superimposed "epigenetic" phases of 



MlNDSZENTY A. et al: Előtéri deformációhoz köthető bauxitszintek a Dunántúlon 109 

dissolution. The karstic porosity thus created was partly rilled up by bauxites, carbonate silt, -sand, -
conglomerates and several generations of cement. 

ad (ii): meteoric influx of various proportions was proved in early diagenetic calcite cements of all 
the studied limestones. Accordingly, early dissolution ("diagenetic karst") of various intensity was 
also detected in all of them. Both effects were most intense in the case of the Senonian limestone. 
Differences regarding the intensity of meteoric influence were tentatively interpreted in terms of 
palaeotopogTaphy; this may have provided the necessary hydraulic head for the establishment of a 
more or less vigorous deep groundwater circulation which has interacted with diagenetic fluids of the 
marine-phreatic realm. 

It is suggested that the above results are in accordance with the idea of a foreland-type 
deformation controlling Cretaceous sedimentation in the Transdanubian Range. In this context 
Albian bauxites and the related reef limestones can be considered as sediments deposited on the apex 
and the flanks of a migrating gentle forebulge; on the other hand, Senonian bauxites and the 
overlying limestones (reflecting a somewhat higher background relief) may have been deposited 
under the influence of more advanced deformation (thrusting, as in TARI 1994) 

The presented case shows that the integration of unconformity-related features into structural 
geological studies is, indeed, a powerful tool for testing the validity of geodynamic hypotheses in 
areas where deformation has resulted in unconformities/subaerial exposure and karstification. The 
reinforcement of the foreland hypothesis in the case of the Cretaceous of the TR has its economic-
geological implications, too. It offers a logical explanation for the absence of Albian and Senonian 
bauxite deposits to the NE of the Környe-Oroszlány area, and also accounts for the observed pinch-
out of Senonian deposits towards the NW. In this way it helps to concentrate the efforts of exploration 
for Cretaceous deposits on the rest of the TR. 

Összefoglalás 

Szerzők a középhegységi bauxitokról összegyűjtött, jelentős részben saját vizsgálati ered
ményeikre támaszkodó tényanyagot, megkísérlik a régió geodinamikai fejlődéstörténetébe ágyazva 
(újra)értelmezni. Rámutatnak, hogy a három bauxitszintnek megfelelő diszkordanciafelületek 
elterjedésének sajátosságai geodinamikai okokra vezethetők vissza: a diszkordanciafelületek 
Halimba-Úrkút térségében észlelhető összeharapózása jól értelmezhető, ha feltételezzük a szóban 
forgó területnek a bauxitképződéssel egyidejű flexurális deformációját. Véleményük szerint a 
flexurális deformáció (előtér-kiemelkedés, v. „forebulge") hipotézisét alátámasztja a bauxittal 
heteropikus, ill. azt lefedő rudistás zátonymészkövek elterjedése. A hipotézis ellenőrzését a fekü 
képződmények karsztjelenségeinek, valamint a zátonymészkövek korai diagenetikus cement
fázisainak komplex mikropetrográfiai és geokémiai vizsgálata alapján kísérlik meg és kimutatják hogy 
a bauxitfekü legintenzívebb karsztosodása a feltételezett flexurális kiemelkedés tetőzónájának 
környezetében, a Halimbai-medence területén észlelhető; valamint, hogy mindhárom krétaidőszaki 
rudistás mészkő korai diagenetikus cementfázisaiban kétséget kizáróan kimutatható az egyidejűleg 
létezett flexurális kiemelkedésen folyó karsztosodás távoli hatása. A rudistás mészkövek korai 
diagenetikus cement-fázisaiban észlelhető meteorikus hatás intenzitásának különbségeit a 
zátonymészkő képződéssel egyidejűleg létezett szárazulati relief különbségeire vezetik vissza. A 
középhegységi bauxitok és a velük laterálisán és vertikálisan kapcsolódó fáciesek ilyetén újszerű 
elemzése révén, eddig ki nem aknázott ismeretekkel járulnak hozzá a Dunántúli-középhegység kréta 
(és kora-tercier) fejlődéstörténeti rekonstrukciójának finomításához. 

Bevezetés 

A karsztbauxitok korának a fedőhöz való igazítását, mint általános irányelvet 
tiszteletben tartva, a dunántúli-középhegységi bauxitok rétegtani besorolása 
VADÁSZ ( 1 9 3 4 , 1 9 4 6 ) és D E W E I S S E ( 1 9 4 8 ) óta folyamatosan változott, hiszen 

követnie kellett a bauxittelepek fedőképződményeire vonatkozó, egyre 
gyarapodó biosztratigráfiai adatokon nyugvó rétegtani besorolások változásait. A 
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legkorábbi szerzők úgy gondolták, hogy a Dunántúli-középhegységben két 
önálló bauxitszint létezik: az egyik barrémi (feküje triász, vagy jura, fedője apti), a 
másik turon-senon (feküje alsó-kréta, vagy triász, fedője eocén). D E W E I S S E (1948) 
az Ajkai medencében ugyan észlelt egy a requiéniás mészkő és a rátelepülő 
kőszéntelepes „Gösau összlet" között is egy szárazulati epizódot, de mivel ebben 
a hézagban akkor nem találtak bauxitot, az Ajka környéki bauxitokat (amelyek 
feküje ismeretei szerint alsó-liász volt), pre-turon korúnak tartotta s való
színűsítette, hogy azok a liásztól a turonig tartó szárazulati esemény termékei. 

Később, amikor a Halimbai-medence mélyebb szintjeinek bányászati műve
letekkel való feltárása egyrészt nyüvánvalóvá tette, hogy a halimbai bauxit 
elsődleges fedője nem eocén, hanem senon 1 , másrészt rávilágított arra, hogy a 
medence tágabb környezetében a requiéniás mészkő alatt is, és felette is előfordul 
bauxit (DARÁNYI 1957; ERDÉLYI 1965), egyre szélesebb körben vált elfogadottá a 
nézet, hogy a középhegységi bauxitok nem két, hanem három rétegtani szintbe 
(barrémi, turon-senon, paleocén-eocén) sorolandók. Általános vélemény szerint 
azonban elsődleges bauxitképződés csak a barrémiben történt, az összes többi 
bauxittelepet ennek áthalmozásából származtatták. DARÁNYIT követően DUDICH 
& KOMLÓSSY (1969) voltak az elsők, akik az áthalmozás mellett komolyan 
felvetették az önálló turon-kora-senon ill. paleocén/kora-eocén bauxitképződés 
lehetőségét is. 

A barrémi bauxit mítoszát KÁROLY és társai (1970) a rétegtan akkori legújabb 
eredményeit figyelembe vevő cikke kezdte megtépázni. A Bauxitkutató Vállalat 
nyersanyagkutató fúrásaiból származó információra és a biosztratigráfia akkori 
legújabb eredményeire támaszkodó rétegtani szintézis egyértelműen amellett 
foglalt állást, hogy a középhegységi bauxitszintek legidősebbike a kora-albaiban 
fedődött le, s e szintet, a „fedőhöz való korolás" elvét szem előtt tartva albainak, 
esetleg késő-aptinak minősítették. A turon-senon és az eocén bauxitszintekkel 
kapcsolatban álláspontjuk a korábbi szerzők álláspontjával lényegében meg
egyezett. 

Az 1970-es és részben az 1980-as évek intenzív nyersanyagkutatása a könnyen 
megtalálható készletek rohamos fogyatkozása következtében a genetikai/ 
teleptani ismérvek egyre pontosabb előrejelzését követelte a sikeres kutatás
tervezéshez. Felmerült az igény a látszólag legnagyobb üledékhézagban (a felső
triász és eocén között) települő bauxitok korának pontosítására. Ebben az első
sorban rendszeres mikropetrográfiai és mikromorfológiai vizsgálatokon alapuló 
munkában, iparági, ill. KFrl/MAFI megrendelésre, 1982 és 1992 között e dolgozat 
első szerzője maga is tevékenyen részt vett. Vizsgálatai azt bizonyították, hogy a 
három fő bauxitszint telepeinek mikromineralógiai spektruma lényegesen eltér 
egymástól: a kevés hozzáférhető albai bauxitminta (alsóperei archív anyagok) 
iszapolási maradékában titanit, amfibol és mészalkáli magmás kőzettörmelék 
dominál, a senon tawxz'íszintből származó mintákban feltűnően kevés a derritális 
elegyrész, s azok között is túlnyomórészt az ún. ultrastabil ásványok (rutil, 
cirkon, turmalin) jellemzőek, kevés mészalkáli magmás ill. anchimetamorf kőzet 
kőzetliszt, ill. f inomhomok méretű törmelékével. Az eocén batm'íszintben 
jelentősen megnő a detritális frakció mennyisége és a vulkanogén cirkon és 
ilmenit mellett uralkodik a változatos, többségében mezometamorf lepusztulási 
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háttérre utaló, disztén, szillimanit, staurolit, gránát, ill. az ezeket tartalmazó 
kőzettörmelék. Jelen van továbbra is az ultrastabil asszociáció, és - ritkán -
mikroszondával jól azonosítható mészalkáli vulkánit töredékeket is találunk. 
Egyes előfordulásokon (pl. Nagyegyháza környékén) feltűnő a krómit ill. 
krómspinell viszonylagos gyakorisága. (GECSE 1980, MINDSZENTY & GÁL-SÓLYMOS 
1988, MINDSZENTY et al. 1988,1991) , valamint MINDSZENTY kutatási jelentései (1985, 
1986, 1987, 1988,1989) . 

Ugyancsak jelentős a különbség az egyes bauxitszintek között a bauxit 
kőzetszöveti jellegzetességei tekintetében. A kréta időszaki telepek bauxitja csak
nem mindig jellegzetes ooidos szövetet mutat, többségében „valódi" szeg
regációs, ill. akkréciós ooidokkal és a jó minőségű minták is rendszerint tömörek, 
porozitásúk MINDSZENTY et al. (1986) szerint max. 28% (csabpusztai adat), de 
inkább kisebb (az albai mintákra, a higanyos térfogatsúlymérés adataiból 
számítva, 6% porozitás érték adódott!). Ezzel szemben a biztosan eocén bauxitok 
többnyire pelitomorf szövetűek, a konvencionálisan pizolitosnak nevezett 
minták tüzetes vizsgálata, a kréta bauxitokból megismert ooidokkal (ritkábban 
pizoidokkal) ellentétben, többnyire csak pszeudo-ooidok, pszeudo-pizoidok (be
kérgezett bauxittörmelék szemcsék, bauxitkavicsok) jelenlétét igazolja. E bauxi
tok porozitása (ha a nekik megfelelő összetételű kréta bauxitokkal hasonlítjuk 
őket össze) rendszerint jelentősen nagyobb: 33-43% (csabpuszta-kozmatagi adat) 2 . 

Fenti ismérveket az ipari bauxitkutatás sikeresen alkalmazta a fedő-fekü 
kombináció alapján egyértelműen be nem sorolható bauxitok korának meg
állapítására. Az eredményeket DUNKL (1992) hasadvány-nyom vizsgálatokon 
alapuló kormeghatározásai alátámasztották. A legnagyobb látszólagos hézagban 
települő (eocén-fedős) bauxitok közül azok, amelyek elvileg lehettek volna 
elsődleges fedőjüket részleges lepusztulás révén elvesztett és másodlagos fedővel 
lefedett, eredetileg albai, vagy akár senon bauxitok, de amelyeket fenti 
(elsősorban kőzetszöveti, másodsorban mikromineralógiai) ismérvek alapján 
M I N D S Z E N T Y et al (1991) valódi eocén bauxitoknak minősített, a detritális 
frakcióikból elkülönített vulkanogén cirkon populáción végzett hasadvány-nyom 
elemzések alapján mind egyértelműen eocén bauxitoknak bizonyultak (DUNKL 
1990 ,1992) 

A kréta és eocén bauxitok mikromineralógiai spektrumában észlelhető különb
ségek oka valószínűleg a bauxit-felhalmozódási térszín tágabb környezetének, az 
alpi hegységképződéssel szorosan összefüggő denudáció-történeti esemé
nyeiben rejlik (az eoalpi eseményekkel szoros korrelációban, időben változó 
kőzettani felépítésű egységek kerültek szárazulati körülmények közé, s ezek más 
és más összetételű málladékot szolgáltattak, amelynek finom frakciója a 
karszttérszínen leülepedve az ott képződő bauxittal elkeveredett, ill. részben 
annak kiinduló anyagául szolgálhatott. (MINDSZENTY & GÁL-SÓLYMOS 1988, ill. 
MINDSZENTY et al. 1991). A petrográfiai/mikropetrográfiai különbségek okát ezzel 
szemben részben klimatikus, részben az ezzel kapcsolatos korai diagenetikus 
folyamatokban lehetne keresnünk. Az erre vonatkozó elképzelést a csabpusztai 
bauxittal foglalkozó munkájukban MINDSZENTY et al. (1988) foglalták össze. A 
kérdés megnyugtató lezárása, megfelelő aktuogeológiai analógiák híján, egyelőre 
nem várható. 
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A dunántúli-középhegységi bauxitok fenti adatokkal is alátámasztást nyert 
rétegtani beosztása, nevezetesen az egymástól független, három fő bauxit-
képződési periódus (albai, turon/alsó-senon és eocén) feltételezése mára a hazai 
szakmai közvélemény által általánosan elfogadott ténnyé lépett elő Ugyancsak 
általánosan elfogadott vélemény, hogy mindhárom bauxitképződési időszakot, a 
karsztosodást is preformáló, tektonikus okokra visszavezethető kiemelkedés 
vezette be, s hasonlóképpen tektonikus okai voltak a karsztbauxitos térszín 
lefedődését előidéző süllyedésnek, ill. a velejáró relatív tengerszint emel
kedésnek (VADÁSZ 1 9 4 6 , 1 9 5 1 ; ERDÉLYI 1 9 6 5 ; SZANTNER & SZABÓ 1 9 7 0 ; SZANTNER et 

al. ( 1 9 8 6 ) és mások). 

Az egyes bauxitszinteket közvetlenül lefedő rétegsorokban uralkodóak a 
karbonátüledékek. Ezen belül azonban, a bauxitképződés végére kialakult 
makro- és mikrotopográfia függvényében jelentős fáciesváltozékonyság 
tapasztalható. Kiemelendő, hogy a krétaidőszaki bauxitok feletti fedőrétegsorok 
részeként, ott ahol (és amikor) az előrenyomuló tengerbe nem jutott jelentős 
menyiségû terrigén anyag s a sekély vízben meg tudtak telepedni a rudisták, a 
lassan süllyedő aljzaton (az albaiban Környe-Oroszlány, ill. Zirc, Padragkút, 
térségében, a senonban Sümeg, ill. Csabpuszta környékén) rudistás 
biokonstrukciók képződtek. Amint a süllyedés felgyorsult, e biokonstrukciókat 
bioklasztos grainstone típusú üledékek, majd még följebb, meszes márgák 
váltották fel. 

Mind magukról a bauxitokról, mind a velük kapcsolatos karsztjelenségekről, 
valamint a bauxitot fedő karbonátos üledékekről, azok rétegtani, üledékföldtani 
és gazdaságföldtani vonatkozásairól az elmúlt mintegy 5 0 évben számos kitűnő 
publikáció látott napvilágot, s kötetekre rúg azoknak a nem publikált ipari 
nyersanyagkutatási jelentéseknek a száma, amelyek az ezekkel kapcsolatos 
alapadatokat, valamint a nyersanyagkutatást közvetve, vagy közvetlenül segítő, 
értékes, genetikai elméleteket tartalmazzák. A publikált anyagok közül itt, a 
teljesség igénye nélkül, csak néhányat - a legfontosabbakat - említjük meg. A 
bauxitról és/vagy annak a tektonikával való kapcsolatáról: VADÁSZ ( 1 9 3 0 , 1 9 5 1 ) , 
ERDÉLYI ( 1 9 6 5 ) , DUDICH & KOMLÓSSY ( 1 9 6 9 ) , SZANTNER & SZABÓ ( 1 9 6 2 ) , BÁRDOSSY 

( 1 9 7 3 , 1 9 7 9 ) ; a karsztjelenségekről: FÖLDVÁRI ( 1 9 3 3 ) , BÁRDOSSY ( 1 9 8 2 ) , PATAKI 

( 1 9 8 5 ) , SZANTNER et al. 1 9 8 6 ; BÁRDOSSY & KORDOS ( 1 9 8 9 ) ; a fedőképződményekről: 

HAAS & JOCHÁNÉ EDELÉNYI ( 1 9 7 8 ) , KNAUER & GELLAI ( 1 9 7 8 ) , KOMLÓSSY & T Ó T H 

( 1 9 7 9 ) , T Ó T H & GELLAI ( 1 9 8 0 ) , RÁKOSI & T Ó T H ( 1 9 8 0 ) , CSÁSZÁR ( 1 9 8 1 , 1 9 8 6 , 1 9 9 5 ) , 

HAAS ( 1 9 7 9 ) , HAAS & JOCHÁNÉ EDELÉNYI ( 1 9 7 9 ) , MINDSZENTY et al. ( 1 9 8 8 ) 

Érdekes módon a csaknem minden vonatkozásukban kimerítően részletes 
bauxitos tanulmányok nem próbálkoztak meg azzal, hogy a bauxittal kapcsolatos 
megállapításokat a rendelkezésre álló nagy geodinamikai rekonstrukciók által 
kínált keretbe illesszék. Ugyanígy, egy kivétellel (TARI 1 9 9 4 ) , a geodinamikai 
rekonstrukciók készítői részéről sem történt kísérlet arra, hogy a bauxitos iro
dalom adatait érdemben felhasználják. Különösen feltűnő a bauxitos diszkor-
danciafelület, vagy - az angolszász szaknyelvben használatos kifejezésével élve -
az unkonformitás „anatómiájának" figyelmen kívül hagyása, a benne rejlő, a 
szárazulati esemény által felölelt időtartamra vonatkozó információ kiaknázat-
lansága. Jelen esettanulmány ezen hiány pótlásához járul hozzá, amikor a 
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dunántúli-középhegységi bauxitokat a régió geodinamikai történéseivel való 
korreláció tükrében vizsgálja. 

A vizsgálódás fókuszában ezúttal a bauxitfekü karsztjelenségei, valamint a 
közvetlen bauxitfedő képződmények és heteropikus fácieseik korai diagenetikus 
története állnak. Ezekhez igyekeztünk illeszteni a bauxitra vonatkozó korábbi 
vizsgálatok eredményeit, s az így kibontakozó kép alapján arra ráirányítani a 
figyelmet, hogy a fekükarszt, a bauxit s a rátelepülő fedő egyformán szoros 
kapcsolatban van azzal a geodinamikai mechanizmussal, amely Dunántúli
középhegységben bauxitképződéshez (is) vezetett. 

Munkahipotézis 

A bauxittelepek laterális és vertikális fácieskapcsolatai 

Ha áttekintő pillantást vetünk a Dunántúli-középhegység térképére (2. ábra), 
azonnal szembetűnik, hogy a három bauxitszint telepeinek elterjedése 
különböző. Az ismert albai bauxittelepek túlnyomó többsége az Északi 
Bakonyban van, Alsópere-Zirc térségében. A senon telepek „súlypontja" ezzel 
szemben a Déli Bakonyba esik. Az eocén szint telepeit Sümegtől a Dunabalparti 
rögökig mindenütt megtaláljuk. Az albai bauxit észak felé kiékelődik: 
Oroszlány-Környe térségétől ÉÉK-re ilyen telepet nem találunk. A senon bauxit 
ÉK, ÉNy és DNy felé egyaránt kiékelődni látszik. Az egyetlen terület, ahol 
mindhárom bauxitszint megvan, sőt egyes lelőhelyeken „összeharapózik": 
Halimba-Ajka-Urkút környéke 3- Az összeharapózó bauxitos diszkordancia-
felületek egymáshoz való viszonyát jól illusztrálja az 2. ábra alján látható, az 
előfordulásokat ÉK-DNy-i szelvény mentén felfűző sematikus rajz. Ennek az 
elrendeződésnek majdnem tökéletes analógiáját találjuk meg D E V E R et al. (1977), 
ETTENSOHN (1981), ill. TANKARD (1986) munkáiban, akik az Appalache hegység 
híres Waverley Arch-ának területéről leírt karbon időszaki előtér kiemelkedéshez 
tartozó összeharapózó unkonformitásokat észlelték és dokumentálták részle
tesen. TANKARD 1986-os cikkében a jelenség geodinamikai magyarázatát is 
megadta (2. ábra). Ez a magyarázat azóta a geodinamikával foglalkozó 
kézikönyvek típuspéldájává vált (pl. ALLEN & ALLEN 1993 p.152, ill. 156,6 .8 és 6.11 
sz. ábrák). Ha az analógiát elfogadjuk, akkor kézenfekvően adódik, hogy a kréta 
üledékciklust megszakító bauxitok területi eltolódását egy olyan előtér
kiemelkedés fokozatos eltolódásának folyományaképpen értelmezzük, amely 
kiemelkedésnek a tetőzónájában mindig szárazulat van s karsztosodás-bauxit
felhalmozódás zajlik, amelyet azonban, a tetőzóna migrációja folytán, a réteg
sorban felfelé előbb sekélytengeri, majd mélyebb tengeri üledékek lerakódása 
vált fel. E lehetőséget (az összeharapózó unkonformitások keletkezésének 
flexurális deformációra való visszavezetését) bauxit és paleokarszt vizsgálatai 
alapján először 1994-ben MINDSZENTY vetette fel (MINDSZENTY et al. 1994). Tőle 
függetlenül (de az ő korábbi bauxitvizsgálatainak eredményeire is hivatkozva) 
ugyanabban az évben TARI , alapvetően szerkezetföldtani ihletésű munkájában, 
ugyanerre a konklúzióra jutott. Véleményét a Dunántúl nagyobb részét lefedő 
szeizmikus szelvényekre, valamint saját terepi megfigyeléseire alapozott, számos 
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szénhidrogénkutató fúrás rétegsorait is figyelembe vevő, faciológiai és tektonikai 
elemzéssel támasztotta alá (TARI 1994, 1995). 

A bauxittal egyidős, azzal heteropikus, ill. a bauxitot közvetlenül fedő 
üledékek laterális és vertikális fácieskapcsolatai 

Ha a fentemlített térképen (2. ábra) most a kréta bauxitképződési időszakkal 
többé kevésbé egyidős rudistás zátonyképződmények elterjedését vesszük 
szemügyre és próbáljuk magyarázni, könnyen belátható, hogy ugyanaz a modell, 
amelybe az imént a bauxitokat igyekeztünk beilleszteni, erre is kézenfekvő 
magyarázatot kínál. Eszerint a migráló előtér-kiemelkedés mindenkori szárnyain 
a biokonstrukciókkal, vagy azok törmelékével jellemezhető zónák a rudisták 
számára legkedvezőbb mélységtartományt jeleznék. 

A modell különösen jól értelmezhetővé teszi a két albai zátonymészkő 
kapcsolatát. 

A Környei Mészkő amely G Ö R Ö G (1995) mikrofauna vizsgálatai szerint a benne 
előforduló orbitolinák alapján kora-középső-albai korú, súlypontilag Oroszlány-
Környe térségében a tőle ÉK-re lévő, nyilvánvalóan medence fáciesű rétegsorral 
jellemzett terület peremére esik (CZABALAY 1983,1995; CSÁSZÁR 1986,1995; BARTHA 
1995). A Környei Mészkő folyamatosan fejlődik ki a felső-triászra glaukonitos 
keményfelszín közbeiktatásával települő, véleményünk szerint rámpa szerű 
lejtőn felhalmozódott (CSÁSZÁR által a Tatai Mészkő Formációba sorolt) szürke 
crinoideás, bioklasztos mészhomokból. Alatta bauxitot soha nem találunk. A 
némileg fiatalabb ( G Ö R Ö G szerint, a Dicyclina schlumbergeri és a Cuneolina pavonia 
parva együttes előfordulása alapján késő-albaiba sorolható) Zirci Mészkő 
előfordulásainak súlypontja - amint azt GELLAI (1973), KNAUER (1968), CSÁSZÁR & 
CSEREKLEI (1982), CSÁSZÁR (1986), BODROGI (1993) vizsgálatai és a területen mélyült 
nyersanyagkutató fúrások egyértelműen bizonyították - Zirc környékére (a 
Környei Mészkő előfordulási területétől délnyugatra) esik és közvetlenül, vagy a 
Tési Agyagmárga Formáció közbeiktatásával, gyakran szerepel bauxitfedőként. Ezt 
az elrendeződést kézenfekvően magyarázza, ha feltesszük, hogy a Környei 
Mészkő az előtér kiemelkedés ÉK-i szárnyán, annak korai stádiumában 
képződött, míg a Zirci Mészkő az idővel DNY felé migráló kiemelkedés 
nyomában járó süllyedés miatt befulladó Környei Mészkő hátrálásaként 
(„backstepping") fogható fel és jelzi, hogy az albai emelet folyamán e viszonylag 
sekélyebb vízi környezetet kedvelő szervezetek számára optimumot jelentő zóna 
is DNY felé tolódott. 

A senon zátonymészkövek (Ugodi Mészkő Formáció) ugyanezen keretben való 
értelmezése ennél problematikusabb. Bár a rudistás mészkő előfordulások a 
senonban is kirajzolják a bauxittelepek által jelzett kiemelkedés szárnyait, a 
kiemelt terület orientációja más, mint az albai kiemelkedésé volt (HAAS 1979, HAAS 

<— 1. ábra. A Dunántúli-középhegység bauxittelepeinek területi elterjedése és kapcsolata néhány 
mezozoos tengeri képződménnyel 

<—Fig. 1 Areal distribution of bauxites and related Mesozoic facies in the Transdanubian Central Range 
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4 ) Fácieskapcsolatok - Facies relationships 

a) 

a) Tankard (1986) 
b) Et terson(1982) 
c) D e v e r ( 1 9 7 7 ) 

В ) Értelmezés - Interpretation (Tankard 1986) 

flexurális deformáció -ßexural déformation 

flexurális deformáció - ßexural deformation 

11. relaxációs fázis - relaxation phase II 
kiemelkedés, unkonformitás - uplift, unconformity 

flexurális deformáció - ßexural deformation 

I. relaxációs fázis - relaxation phase I 
kiemelkedés, csökkenő vizmélység, unkonformitások -
uplift, shoaling, unconformities 

stabil platform - stable platform 

2. ábra. Összeharapózó unkonformitások az Appa-
lache-hegység előtér-kiemelkedése (Waverly-hát) 
tetőzónájának környezetében 

Fig. 2 Merging unconformities in the vicinity of the 
Waverley-arch (Appalachian foreland basin system) 
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& EDELÉNYI 1 9 7 9 , HAAS et al. 1 9 8 4 ) . TARI ( 1 9 9 4 ) , aki a Dunántúllal foglalkozó, 
szerkezetföldtani megközelítésű, fentebb már idézett munkájában erre a 
csapásváltozásra ugyancsak felhívta a figyelmet, magyarázatként a deformáció 
irányának az albaitól a senonig terjedő időszakban bekövetkezett változását 
feltételezi. 

A munkahipotézist tehát, egyfelől TARI ( 1 9 9 4 ) szerkezetföldtani szintézisét, 
másfelől az összeharapózó unkonformitások Appalache-i analógiáját és a bauxit, 
valamint a hozzá szorosan kapcsolódó üledékes és karsztfáciesek eloszlását 
(MINDSZENTY et al. 1 9 9 4 ) szem előtt tartva, röviden a következőkben lehet 
megfogalmazni: a dunántúli-középhegységi bauxitok a területnek az eoalpi szerkezet-
fejlődésre visszavezethető flexurális deformációjához kapcsolódnak. Létrejöttük az ezen 
deformáció során kialakult előtér-kiemelkedés(ek) egyenes következménye. Elhelyez
kedésük valamint vertikális és laterális fácieskapcsolataik jól tükrözik a kiemelkedés 
fejlődéstörténetét (3. ábra). 

A munkahipotézis tesztelése 

Mivel a hipotézis felállításában mindkét idézett szerzőt elsősorban szerkezet
földtani (TARI 1 9 9 4 ) és faciológiai (TARI 1 9 9 4 ; MINDSZENTY et al. ( 1 9 9 4 ) megfon
tolások vezették, úgy gondoltuk, a sikeres teszteléshez, ha lehetséges, eddig 
ebből a szempontból nem vizsgált képződményeket/jelenségeket és minél 
függetlenebb adatokat lenne célszerű választani. 

A felvázolt és ellenőrzendő kép stratégiai pontjaiul az alábbiak kínálkoztak: 
(A) A feltételezett előtér-kiemelkedés tetőzónájának az a tartománya, amely a 

modell szerint a leghosszabb ideig szerepelt szárazulatként. Ha a modell helyes, 
itt kell megtalálnunk a legintenzívebb karsztosodás nyomait 

(B) A feltételezett előtér-kiemelkedés szárnyaihoz kapcsolódó rudistás 
mészkövek. Ha a modell helyes, akkor e mészkövek korai diagenetikus fázisainak 
valamilyen fokon tükrözniük kellene a rudistás üledékképződési környezet late
rális folytatásában egyidejűleg létező, kiemelt zóna karsztrendszeréből a korai 
diagenezis folyamán az üledékbe hidraulikai okokból szükségszerűen becirku
láló, a tengeri pórusvízzel keveredő, vagy azt teljesen kiszorító édesvíz hatását. 

Módszerek 

Fentiekből következően a tesztelés módszerei a karsztjelenségekkel kapcso
latos kitöltéseken valamint a zátonymészköveken végzett terepi megfigyelések és 
mikromorfológiai (fénymikroszkópos, katódlumineszcens és elektronoptikai) 
valamint izotópgeokémiai vizsgálatok voltak. A zátonymészkövek esetében ezt a 
korai diagenetikus kalcit-fázisok folyadékzárványainak vizsgálatával is sikerült 
kiegészíteni 4. A felszíni feltárásokban végzett terepi megfigyeléseket mind a 
zátonymészkövek, mind a halimbai paleokarszt esetében mélyfúrási mag
anyagok szemrevételezésével (részben reambulációs jellegű újra-feldolgo-
zásával) egészítettük ki. 

A részeredményeket a Bauxitkutató Vállalatnak, a MÁFI-nak és a M O L Rt-nek 
1 9 9 0 és 1 9 9 7 között készített kutatási jelentések tartalmazzák (MINDSZENTY A. 
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(témavezető), 1984, 1988, 1990, 1997). Ezek a jelen dolgozat szempontjából 
releváns részét foglalják itt össze a 4-11. ábrák. Négy képződmény-együttest 
vizsgáltunk tüzetesebben. 

(i) a Halimbai-medence DNy részén a BKV H-2010, -2011, -2012 és -2015 ill. 
legújabban a BBV H-2244, -2245, -2246, -2247 sz. kutatófúrásai által feltárt 
karsztosodott zónát (a -2010, -2011, -2012 és -2015 sz. fúrásokban a vizsgálatok a 
fekü karsztos triász képződménytől a bauxitot is beleértve a kréta, ill. eocén 
fedőig terjedtek, a 2244, 2245, 2246, 2247 sz. fúrásokban csak a karsztos fekü 
néhány kiválasztott mintájára szorítkoztak), 

(ii) a Környei Mészkő Formációnak és kapcsolódó fácieseinek a MAFI Agt-2, Kö-
27, O-2301 és 0 - 1 8 2 5 sz. fúrásai által a Vértes E-i előterében feltárt szakaszát, 
különös tekintettel a Környei mészkő diagenezis történetének legkorábbi 
fázisaira, 

(iii) а Zirci Mészkő Formáció Eperkéshegyi tagozatának és kapcsolódó fácie
seinek a MAFI eperkéshegyi kutatóárka által feltárt szakaszát, a vizsgálatokat 
szintén a korai diagenetikus fázisokra koncentrálva, 

(iv) az Ugodi Mészkő Formációnak az Ugod-szárhegy-i és sümegi (kövesdombi) 
felszíni feltárásokból ill. a BKV Sümeg-Csabpuszta környékén mélyült S-32, és Nt 
3271 fúrásaiból, valamint a Kozmatag XI. sz. bauxitlencse külfejtéséből ismert 
szakaszait, ugyancsak a korai oldódási, kicsapódási jelenségekre koncentrálva a 
figyelmet. 

A három zátonymészkőre vonatkozó részeredmények publikációra való elő
készítése folyamatban van, ezeknek az alábbiakban csak rövid összefoglalására 
szorítkozunk. 

Eredmények 

Bauxit és paleokarszt a kiemelkedés tetőzónájában 

A hipotetikus kiemelkedés Halimba környékére eső tetőzónájában a 
karsztosodás, a várakozásnak megfelelően, rendkívül intenzívnek bizonyult. A 
Bauxitkutató Vállalat, majd később a Bakonyi Bauxitbánya kutatófúrásai a 
rétegszerű halimbai telep DNY-i részén az áthalmozott bauxit alatt uralkodóan 
autochton/parautochton szövetű, vadózus fáciesű, töbrös kifejlődésű bauxit
testeket harántoltak, majd ezek alatt, mintegy 150 m vastagságban többszörös 
oldási eseményeket tükröző, uralkodóan vadózus karsztszelvény jelenlétét 
igazolták (FELVINCZI et al. 1991) A gyakran nagyméretű (a fúrószerszám átmérő
jénél nagyobb) üregeket változatos, többféle bauxitból, oldódási breccsából, 
karsztos beomlási breccsából, koptatott mezozoos dolomit- és mészkőkavicsokból 
és (részben kalcitosodott) dolomitlisztből álló vegyes törmelékanyag valamint, 
alárendelten, kalcitcement töltötte ki (5. ábra). 

A kitöltések részletes vizsgálata alapján négy üreggenerációt lehetett elkülö
níteni. Az első kettő ( # 1 és # 2 ) törések-repedések mentén kialakult oldódási 

3. ábra. —¥ A dunántúli-középhegységi bauxitok kapcsolata a terület eoalpi szerkezetfejlődésére 
visszavezethető flexurális deformációval (munkahipotézis). 

Fig. 3 —> Karst bauxites as related to the eoalpine evolution of the Transdanubian Range - a working hypothesis 
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4. ábra A halimbai bauxittelep délnyugati részének intenzíven karsztosodott feküjét feltárt két fúrás -
(a) H-2011 és (b) H-2012 rétegsora. A H-2011-ben a fekü részlegesen dolomitosodott, ill. 
dedolomitosodott mészkő, litológiai jellegei még jól azonosíthatók, a karsztüregek mérete csak az alsó 
szakaszon haladja meg a magátmérőt. A H-2012 fúrás csaknem végig erősen karsztosodott mállott, 
dedolomitosodott dolomitban haladt, a kőzet eredeti identitása alig állapítható meg, a harántolt 
rétegsor uralkodóan disszolúciós és kollapsz breccsából áll, több helyütt a magátmérőnél nagyobb 
méretű üregek szelik át, amelyeket vegyes mészkő és dolomit anyagú kavicsok és bauxitos-
karbonátlisztes mátrix tölt ki. 
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Fig. 4 Borehole profiles from the southwestern part of the Halimba bauxite deposit displaying the nature of the 
paleokarst as disclosed by exploratory drilling. Borehole H-2011 penetrated partially dolomitized and/or de-
dolomitized Late Triassic limestone, some of the original textures of which were still possible to identify. The size 
of karstic cavities is moderate here, it rarely exceeds the diameter of the core. H-2012 was drilled in strongly 
weathered, karstified, partly de-dolomitized dolomite, with only scarce vestiges of the original sedimentary 
textures. Most cores qualified as dissolution- and collapse breccia with limestone and dolomite fragments often 
larger than the core diameter. Worn dolomite and limestone pebbles rounded by karst corrosion were also often 
encountered. The matrix of the conglobreccia is made up of infiltrated fine dolomite silt and bauxite 
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üregek formájában jelentkezik, amelyeket finom karbonátliszt és kaolinites agyag 
keveréke, ezt követően fennőtt, majd mozaikos pátos kalcitcement tölt ki. E két 
üreggenerációt csak az agyagos kitöltés színe (a # l - b e n színtelen, vagy enyhén 
sárgás, a #2-ben vörös) valamint a kísérő kalcitcement fázisok lumineszcenciája 
alapján ( # l - b e n egyszerű-, a # 2 - b e n komplex zonáció) lehet egymástól 
elkülöníteni. Mindkét kitöltés anyaga enyhén dolomitosodott, a # 2 generáció 
esetében a dolomitosodás, az üregek falát mintegy 100-200 mikrométeres diffúz 
sáv formájában kísérve a mellékkőzet felé is „kiszűrődik". A harmadik oldódási fázis 
( # 3 ) által kialakított üregek kitöltése egyértelműen bauxitos s a jól felismerhető, 
ooidos bauxittörmelék darabok mellett közepesen, vagy alig koptatott polimikt 
karbonát klasztokat is tartalmaz. Helyenként - különösen a nagyobb méretű 
üregekben - a karbonáttörmelék uralkodóvá válhat: a kitöltő anyag szemcsevázú 
konglomerátum, melynek mátrixát bauxit és finom karbonátliszt adja. Ezzel az 
üreggenerációval kapcsolatban gyakori a fentebb már említett oldódási- és 
beomlási („kollapsz") breccsák megjelenése és - amennyiben dolomitos 
mellékkőzetben fejlődött ki - általános a dolomit finom kőzetlisztté való szétesése 
és kalcitosodása („dedolomitosodás"). A negyedik üregképződési fázist ( # 4 ) alig 
oldott felszínű repedéseket, litoklázisokat részlegesen kitöltő, a korábbiaktól 
eltérő, komplex katódlumineszcens zonációt mutató kalcit képviseli. Ez az üreg 
generáció minden korábbi üreget átvág, gyakran ma is nyitott, mechanikai (pl. 
agyagos, vagy bauxitos) kitöltést nem tartalmaz és nagy valószínűséggel a 
Dunántúli-középhegységet ért fiatal, neogén eseményekkel hozható kapcsolatba, 
tehát a bauxitos paleokarszt kérdéskör szempontjából nincs jelentősége. 

Mivel a dolomitosodás/dedolomitosodás szövetroncsoló hatása miatt a 
mikroszkópban azonosított cementfázisokból egyedi preparátumokat nem 
lehetett készíteni, a halimbai szelvény izotópgeokémiai vizsgálatát átlag
mintákon voltunk kénytelenek elvégezni és az eredményeket egyszerű 
keresztkorrelációs diagramon tüntettük fel (6. ábra). Ebből is jól látszik azonban, 
hogy az elemzési adatok többsége a „meteorikus térnegyed"-be, vagy annak 
közelébe esik, azaz, az egymást felülíró karsztos oldódási és cementkiválási 
események következtében elváltozott kőzet egyértelműen magán viseli a 
csapadékeredetű vizekkel való kölcsönhatás nyomát (még akkor is, ha 
makroszkóposán eredeti identitását őrzi). A minták vertikális szelvényben való 
ábrázolása azt is igazolja, hogy e hatás a karsztszelvény legmélyebb ismert 
szakaszán - a diszkordanciafelület alatt 140 méterrel is - még egyértelműen 
azonosítható (7. ábra). Ez a - mind volumenében, mind geokémiai jellegében -
jelentősnek mondható kőzetelváltozás arra utal, hogy az oldódást és cementációt 
legalább az egyik, de nagy valószínűséggel mindhárom karsztesemény során 
jelentős csapadékvíz betáplálással jellemzett regionális karsztvízáramlási 
rendszernek tulajdoníthatjuk. Ez a megállapítás egybecseng azzal, amit 
bauxitföldtani megfontolások alapján mindig is feltételeztünk, de paleo-
hidrológiai oldalról eddig nem bizonyítottunk: hogy a karsztbauxitképződés 
jelentős mennyiségű csapadékvíznek a bauxiton és feküjén való átáramlásával 
jár, s ahol ez hosszú időn keresztül, optimálisan valósul meg, ott alakulnak ki a jó 
minőségű telepek. 
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5. ábra A halimbai telep karsztosodott feküjében elkülönített üreg-generációk makroszkópos és 
mikroszkópos jellemzői. (1) ooidos-peloidos szövetű mészkő repedés által preformált oldási üregét 
libella-szerűén kitöltő agyagos-vasas festődésű sárgás-szürke karbonátlisztes belső üledék és durva 
mozaik-pátos kalcit. # 1 üreg-generáció. H-2011 sz. fúrás,160,7-160,9 m. (2) Repedés mentén kialakult 
oldódásos üreget kitöltő vörös színű, dolomitosodó, karbonátlisztes-agyagos kitöltés. ( # 2 üreg
generáció, H-2011 sz. fúrás 115,4 m) (3) A (2) fotón bemutatott, ép kristálylapokkal határolt 
dolomitkristályok elektronmikroszkópos képe. (4) A # 3 üreg-generációt kitöltő bauxitos, dolomit
törmelékes anyag mikroszkópi képe (H-2011 sz. fúrás, 232,9 m) (5) Bauxitos-karbonátlisztes mátrixú 
durva konglomerátum anyagú kitöltés a # 3 generációhoz sorolható üregben (Н-2012 sz. fúrás) 

E-ig. 5 Cavity fillings as recognized in the bedrock of the Halimba karst bauxite deposit. 1 Fissure controlled, 
dissolution-enlarged cavity in oolitic-peloidal limestone. The cavity is filled by iron-stained clayey carbonate silt 
and a coarse mosaic of sparry calcite. Karst Phase No 1. (Borehole H-2011,160,7-160,9 m); 2 Fissure-controlled 
dissolutional cavity filled by red bauxitic mud and dolomite silt. Karst Phase No 2. (borehole H-2011, 115,4 m); 
3 SEM image of the dolomite crystals shown by Fig 5 (2); 4 Mixture of bauxite and dolimite fragments filling 
cavities of Karts Phase No 3 (Borehole H-2011, 232,9 m); Coarse dolomite conglomerate embedded in a mixed 
bauxite- carbonate silt matrix, filling cavities of Karst Phase No 3. (borehole H-2012) 
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A három, feltételesen pre-tercierként azonosított karsztfázis ( # 1 , # 2 , # 3 ) 
lehetséges rétegtani besorolását a # 3 fázis bauxitos kitöltése alapján lehet 
megkísérelni. Az e fázishoz tartozó üregekben megjelenő oolitos, karbonát
törmelékes bauxit egyértelműen a klasszikus rétegszerű senon telep bauxitjával 
azonosítható. Mivel ez a fázis a két korábbi ( # 2 ill. # 1 ) üreg-generációhoz tartozó 
kitöltéseket egyértelműen átvágja, azok csak nála idősebbek lehetnek. Mind a # 1 , 
mind a # 2 fázis mikropetrográfiai jellegei arra utalnak, hogy ezek freatikus 
körülmények között (karsztvízszint alatt) töltődtek ki (finom, laminált, v. 
homogén mechanikai kitöltés; izopach, vagy mozaikos kalcitcement). Arra a 
kérdésre, hogy ez a freatikus fázis a senon, vagy - a bányabeli megfigyelésekből 
ismert - albai bauxit felhalmozódását megelőző szakasz felszínalatti karszt
rendszerét képviseli-e, a rendelkezésre álló adatok alapján ugyan nem lehet 
egyértelmű választ adni, de elvileg nem zárható ki hogy az albai eseményhez 
tartozzék. Kizárólagosan az eocén szárazulati epizódhoz hozzárendelhető 
üregkitöltést a halimbai szelvényekben nem tudtunk azonosítani. Ennek oka 
minden bizonnyal az, hogy az eocén bauxit jellegtelen, pelitomorf szövete a 
felismerést egy ilyen bauxitos festődésű kitöltésekben gazdag környezetben 
csaknem lehetetlenné teszi. Hogy a diszkordanciafelületek összeharapózása 
következtében az eocén bauxit infiltrációjára a lehetőség fennállt, azt a közeli 
lengyelmajori terület mélyművelésében végzett bányabeli megfigyelések 
igazolták (MINDSZENTY et al. 1 9 8 8 ) . 

A halimbai telep bauxitjáról VADÁSZ ( 1 9 4 6 , 1 9 5 1 ) , DARÁNYI ( 1 9 5 7 ) , BÁRDOSSY 
( 1 9 6 1 ) , ERDÉLYI ( 1 9 6 5 ) , SZANTNER et al. ( 1 9 8 6 ) , JUHÁSZ ( 1 9 8 8 ) és mások munkái 

nyomán rendelkezésre álló ismereteket a telep alatt feltárt paleokarszt szelvény 
sajátosságaival egybevetve a következő integrált kép bontakozik ki: 

A halimbai telepképződés első jelentős eseménye a parautochton szövetű, 
vadózus fáciesű bauxittal kitöltött töbrök kialakulása. Ezt az eseményt a jelek 
szerint egy kevésbé látványos, de mikropetrográfiai módszerekkel azért 
elkülöníthető, a freatikus zónában lezajlott, oldódásos fázis vezette be, amely 
apró, litoklázisok által preformált oldási üregek képződését és - egyelőre nem-
bauxitos anyaggal való - kitöltődését eredményezte. A freatikus fázist követően 
kialakuló, töbrökkel tarkított karszttérszín, amelyet vadózus bauxit tölt ki, a terület 
fokozatos kiemelkedését regisztrálja. Ez az esemény a töbrök oldalán talált és 
paleobotanikailag albainak minősített kőszenes képződmény alapján, nyilván
valóan, már az albai korszakban elkezdődött. A töbrös telepek bauxitját lefedő, 
uralkodóan allochton megjelenésű, karbonáttörmelékes, rétegszerű főtelep a 
tágabb környéken végbement jelentős topográfiai változásról tanúskodik: a 
korábban látszólag hosszú ideig izolált magaskarszt egyszerre csak áthalmozott 
üledékek felhalmozódási térszínévé vált. A töbrök in situ bauxitját átvágó (annál 
tehát mindenképpen fiatalabb) karsztjáratokat kitöltő, áthalmozott bauxit, 
valamint dolomit és mészkőkonglomerátum, véleményünk szerint azt jelzi, hogy 
a topográfiai változás nem lassú, fokozatos denudáció, hanem valószínűleg 
tektonikus esemény által kiváltott „hirtelen" folyamat (vagy folyamatok) 
eredménye volt. A korábban egységes magaskarszt halimbai szektora meg
süllyedt, s erre a megsüllyedt térszínre hordódott rá, a csatlakozó, továbbra is 
(vagy egyre inkább) kiemelt területekről, az ott korábban képződött bauxit. Hogy 
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в. ábra. А Н-2011 sz. halimbai fúrás mészkő és dolomit mintáiból készült stabilizotóp elemzések 
keresztkorrelációs diagramja. Elemző: HERTELENDI E., ATOMKI, Debrecen. Előkészítés: 100%-os 
foszforsavval, 25 °C-on hőmérséklet-stabilizált körülmények között. Mérés: az ATOMKI saját 
fejlesztésű, könnyűelemek mérésére konstruált tömegspektrográfján. Standard: nemzetközi „KH2" 
(PDB). A mérések reprodukálhatósága: 0,1-0/2 % 

Fig. 6 Cross-plot of stable С and О isotope analyses of limestone and dolomite samples from borehole H-2011. 
Analyst: E. HERTELENDI, ATOMKI, Debrecen. Preparation: 100% phosphoric acid, at 25 °C (stabilized 
temperature). Instrument: ATOMKVs Light Isotope Mass Spec, Standard: international „KH2" (PDB). 
Reproducibility: 0,1-0.2% 
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7. ábra. A H-2011 sz. fúrás stabilizotóp-adatai a mélység függvényében. Elemző: HERTELENDI E., 
ATOMKI, Debrecen. Feltárási és mérési körülményeket 1. a 6. ábránál, jelmagyarázatát 1. 4. ábránál 

Fig. 7 Stable С and О isotope analysis results of bulk carbonate specimens from borehole H-2011. Analyst, and 
conditions of measurements as indicated in Fig 6, legend: see on Fig. 4 
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ezzel az eseménnyel egyidejűleg a karsztba nagymennyiségű csapadékvíz 
táplálódhatott be, azt abból gondolhatjuk, hogy ehhez az üregrendszerhez 
kapcsolható a legnagyobb mértékű dedolomitosodás (a dolomit meteorikus hatásra 
történő elváltozása). 

A rétegszerű telepet lefedő senon sorozat üledékei az eocén elején a telep déli, 
ebben az időszakban relatíve ismét kiemelt részéről lepusztultak. Az így 
feltáródott senon bauxittelep felszínén felhalmozódott eocén bauxit (JUHÁSZ 1988) 
rögzíti számunkra a harmadik diszkordanciafelület jelenlétét a halimbai telep 
területén. 

Az események fenti rekonstrukciója, véleményünk szerint, nem mond ellent a 
tesztelendő munkahipotézisnek. A flexurális kiemelkedés tetőzónájában 
pontosan az várható, amit a halimbai „történet" első szakasza tükröz: lassú, 
fokozatos kiemelkedés (freatikus korai karsztesemények), amelynek leghosszabb 
ideig szárazulatként funkcionáló apexén érett, bauxittal kitöltött, töbrös karszt 
alakult ki. A történet második szakasza (tektonikusán preformált topográfiai 
változás, lepusztulás, bauxit-áthalmozódás) a tektonikai (és ezzel egyidejűleg a 
felszíni lepusztulási és szállítási) rezsim megváltozását, de a kiemelkedés 
tetőzónájának viszonylagos állandóságát sugallja. A karsztjelenségek mindkét 
esetben, de különösen a második szakaszban igen jelentős csapadékvíz 
beáramlással jellemzett karsztrendszerre utalnak. A harmadik (eocén) esemény 
részleteiről érdemben Halimbán, a már jelzett okokból (az esetleges eocén 
karsztkitöltések azonosíthatatlansága miatt) nem lehet nyilatkozni. 

Oldódás és cementáció a bauxitot fedő, 
ill. az azzal heteropikus zátony-mészkövekben 

Az elvégzett vizsgálatok a rudistás mészkövek mindegyikében igazolták a 
kisebb-nagyobb mértékű, biomold jellegű porozitás kialakulásához vezető korai 
diagenetikus oldódás tényét és az oldási üregeket kitöltő cementek többségével 
kapcsolatban bizonyítható volt a kisebb vagy nagyobb mértékű, korai meteorikus 
hatás. 

Az alábbiakban rövid összefoglalását adjuk azon terepi és laboratóriumi vizs
gálati eredményeknek, melyek a fenti megállapításokhoz vezettek 

Albai mészkövek 

Környei Mészkő: makroszkópos megfigyelések, laterális és vertikális fácieskapcsolatok 

Saját megfigyeléseink és bevezetésben már említett irodalmi források alapján 
összeillesztett képből (1. 8. ábra) szépen kibontakozik a Vértessomlyói-medence és 
a peremén húzódó „foltzátony" öv (CSÁSZÁR által már 1986-ban jelzett, de akkor 
még más megfogalmazásban megrajzolt, majd disszertációjában némiképp 
módosított), fáciesképe (vö. CSÁSZÁR 1986, Fig. 59, ill. CSÁSZÁR 1999) 

A kréta rétegsor bázisán lévő felső-triász, ill. jura képződmények felszínén 
megfigyelhető, nyomokban glaukonitot is tartalmazó, egyértelműen szubmarin 
keményfelszín arra mutat, hogy a medence-fejlődés korai stádiumában a 
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medencealjzaton az üledékfehalmozódás és üledékelmosás közötti arány 
hozzávetőleges egyensúlya lehetett a jellemző. Az egyensúlyi helyzetet képviselő 
keményfelszínre eróziósán települő (a keményfelszín feldolgozott anyagát 
törmelékdarabok formájában tartalmazó) sötétszürke, a bioklaszotokkal azonos 
méretű nem-karbonátos extraklasztokban is bővelkedő krinoideás mészkő, amelyet 
az idézett szerzők a Tatai Mészkő Formációba sorolnak, véleményünk szerint a 
háttérben emelkedő sekélyebb selfről az oxigénhiányos medencefenékre 
szemcsefolyás-szerűen lezúdult üledék. Ez a lényegében durva kalkarenitnek 
minősülő képződmény a medence felé összefogazódik a Vértessomlói Aleurolit 
Formáció sötétszürke kőzetlisztes márgájával. A feltételezett self felőli oldalon 
gyakoriak benne a vékony, világosabb szürke, meszesebb (véleményünk szerint 
allodapikus) betelepülések. Ezek felfelé vastagodnak és durvulnak, a legfelső 
szakaszokon már felismerhető rudista-törmeléket tartalmaznak, jelezvén a 
selflejtő sekélyebb tartományában kialakult rudistás építmények progradációját. 

A rudistás építményekről az egykori sekély seifet harántolt K-27. és O-2301. 
fúrások alapján lehetett véleményt alkotni. A K-27. rétegsorában uralkodóan 
rudistahéj-törmelékből álló, zátonyelőtérként is értelmezhető kalkarenit váltakozik 
foltzátony'-szerű in situ rudista csokrokkal. Ez utóbbiak felszínének egyes 
szintekben észlelhető vöröses agyagos elszíneződése és az ehhez társuló oldódási 
jelenségek ismétlődő, efemer szárazra kerülést epizódokra utalnak. Az O-2301. a 
formáció felső kb. 50 méterében háttér-lagúnaként értelmezhető, terrigén 
anyaggal kevert, szürke színű mésziszapos, valamint in situ rudistás szinteket is 
tartalmazó, durva héjtörmelékes, mészhomokos, gyakori szárazra kerülésre utaló 
oldódással, talajosodással jellemzett rétegek váltakozásából álló sorozatot 
harántolt. A durva héjtörmelékes kalkarenitet a foltzátonyöv háttérlagúna felé 
csatlakozó zátonylejtőjének, az in situ rudistás szinteket foltzátony-kifejlődésnek 
értelmezve, a K-27-hez hasonlóan, ismétlődő fácieseltolódások képe rajzolódik ki, 
amely a relatív tengerszint ingadozásoknak a sekély régióban fokozottan 
érvényesülő hatásával magyarázható. A Környei Mészkő fedőjében a Tési Formá
ció brakkvízi kifejlődéses tengerszint emelkedés követ. Ennek eredményeként 
jelennek meg fölfelé ismét a mészkő betelepülések, amelyeket CSÁSZÁR (1995) a 
Zirci Mészkő Formációval azonosít. 

A rudistás építmények képződésének optimum zónája, a jelek szerint tehát 
ismét a korábbi selfperem. A tengerszint emelkedés ütemét, mértékét és térbeli 
eltolódását azonban jól fémjelzi, hogy ez a felső rudistás képződmény, amint azt 
már említettük, ebben a térségben maximum 30-40 méteres vastagságot ér el, míg 
a bakonyi típusterületeken akár 200 méter is lehet! Fedője - akárcsak a Bakony
ban - itt is a pelágikus Pénzeskúti Márga, az érintkezési felületen ( = „maximum 
flooding"?) keményfelszínnel, (1. még a Zirci Mészkőről szóló részt). 
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A Környei Mészkő diagenetikus jelenségei 

Mintakiválasztás 
A diagenetikus folyamatok megismerésére irányuló vizsgálatokat a rudistás 

építmények zónáját harántolt K-27, a háttérlagúna „zátony" felőli szektorában 
mélyült O-2301. és a medencebeli Vértessomlói Aleurolittal összefogazódó, 
allodapikus Környei Mészkő betelepüléseket feltáró Vst-8. sz. fúrásokból 
válogatott mintákon végeztük el. A mintakiválasztás elsődleges szempontja a 
vizsgálatokra alkalmas, elegendően nagyméretű ( > 60-100 um) kristályok, ill. a 
preparálás során megbízhatóan izolálható, azonos típusú egyedekből álló 
kristálycsoportok jelenléte volt. A mintavétel során igyekeztünk előnyben része
síteni mindazokat a cementkitöltéseket amelyekkel kapcsolatban mikro-
petrográfiai alapon valószínűsíthető volt, hogy a diagenezistörténet korai, vagy 
legfeljebb sekélyeltemetődési szakaszában képződtek (biomold eredetű oldódási 
üregeket kitöltő, az esetleges jelentősebb kompakciót, sztilolitosodást megelőzően 
kivált cementek). Ellenőrzésképpen megvizsgáltunk néhány későbbi, repedé
sekhez, litoklázisokhoz kötődő kitöltést is: ezek csaknem minden esetben jelen
tősen különböztek a mikropetrográfiai alapon korainak minősített cementektől. 

Cement-morfológia/cement-kémizmus 
- A fácies okokból viszonylag nagyobb primer porozitással rendelkező foltzátony 

kifejlődésben a bioklasztok, peloidok körül korai, Fe-mentes, szálas, izopach, tengeri-
freatikus cementburok figyelhető meg, helyenként jól észlelhető apró-szkaleno-
éderes továbbnövekedéssel. A fennmaradó inter gr anularis pórusteret a DiCKSON-féle 
festőoldattal (DICKSON 1966) ibolyaszínűre festődő, Fe-tartalmu mozaikpát tölti ki. 
Ugyancsak durvapátos mozaikszerű kalcit tölti ki a rudisták belső üregét, valamint a 
rudistahéj vázszerkezetéből adódó „kazettás" üregecskéket. A korai cement
generációkat átvágó sztilolitok mentén sötétkékre festődő, Fe-tartalmu kalcit 
kiválása figyelhető meg. 

- A lagúna kifejlődés csekély primer porozitású, mudstone jellegű üledékei 
egyöntetű homogén fakó lumineszcenciát mutatnak, ez reduktív környezetben 
kivált finom mikrites, korai cementtől eredhet. Helyenként szabálytalan oldási 
üregeket kitöltő intenzívebben lumineszkáló mikropátos cement is meg
figyelhető (feltehetően az intraformácionális szárazulati epizódokkal kapcsolatos 
jelenség?). 

- A telogenetikus repedések enyhén oldott falfelületén Fe-mentes zónával 
induló, majd egy-két elmosódó Fe-tartalmú sávot tartalmazó pengeszerű 
(„bladed") kalcit figyelhető meg. Ez a zónás, pengeszerü kalcit aszimmetrikusan 
(csak egyik oldalon) jelentkezik. A fennmaradó pórusteret apró ekvigranularis 
szemcsékből álló ibolyaszínű Fe-tartalmú maggal és azt körülvevő Fe-mentes zónával 
rendelkező mikropát tölti ki. 

A Vértessomlói Formációba közbetelepülő, „zátony"törmelék-eredetű, 
allodapikus mészkő (Környei Mészkő) mikrites bio- és intraklasztjait is vasmenetes 
korai, tengeri-freatikus, izopach cementszegély veszi körül. Az intragt-anularis 
(biomold) és normál méretű inter gr anularis pórustereket egyaránt reduktív 
környezetben való kiválásra utaló, jelentős Fe-tartalommal rendelkező, sötét 
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ibolyakékre színeződő cement (Fe-tartalmú mozaikpát) valamint pirit tölti ki. Egyes 
szakaszokon intenzív kovásodást figyeltünk meg: a kova ugyancsak izopach 
kéregként vonja be a bioklasztok közötti túlméretes („oversize") pórusokat. A 
kovás mintákban a kovakiválást követő, a túlméretes pórusokat lezáró kalcit cement 
ugyancsak vastartalmú (kéken festődő). 

Stabil izotópok 

A Környei Mészkőből, és a hozzá ezen a területen szorosan kapcsolódó Tatai 
Mészkőből megvizsgált mikrominták egyöntetűen pozitív oxigén és szén 
izotóparányaikkal tűnnek ki (9. ábra). A mérési pontokat magában foglaló mező 
fedésben van a krétaidőszaki tengervízből kivált kalcit irodalmi adatok alapján 
számítható összetételével. Súlypontja a normál tengervíznél negatívabb ô 1 8 0 
értékek felé tolódik el, ami eredhetne abból is, hogy a cementek egy része a 
tengervíznél magasabb hőmérsékletű íformációs vízből vált ki, de az is lehet, hogy 
kismértékben, csapadékvíz-eredetű oldat-hozzákeveredés történt (bár ez ellen 
szól, hogy a 5 1 3 C értékek kettő kivételével egyértelműen a pozitív térnegyedbe 
esnek). A két anomális mikrominta közül az egyik, amely lényeges meteorikus 
vízkeveredést is tükrözhetne, egy telogenetikus druza kalcitjából származik. 

Zárványvizsgálatok 

Zárványvizsgálatok a foltzátony övet harántolt K-27. fúrás négy Környei 
Mészkő mintájából (biomoldokat kitöltő cementekből) készültek 5. Ezek kevert ill. 
meteorikus összetételű oldatok jelenlétét valószínűsítik (22. ábra) és egy
értelműen 50 °C alatti ásvány-kiválást jeleznek. Érdekes és ez idő szerint nehezen 
magyarázható a látszólagos ellentmondás az izotópos és zárványos adatok között 
(pl. a 384,0 m-ből vett minta biomoldját kitöltő cementből a zárványvizsgálat 
keveredési zónára utaló oldatösszetételt mutatott ki, míg az izotóparány alapján 
ugyanez a minta egyértelműen az édesvízre jellemző térnegyedbe kerülne a 
diszkriminációs diagramon; vagy pl. a 394,6 m-ból vett minta szintaxiális kalcit 
cementjében a zárvány összetétele pl. keveredési zónát jelez, a stabil-izotóp 
arányok egyszerű tengervizet is megengednének. A 374,0-m-ből származó minta, 
amelyből a zárványvizsgálat édesvízből kivált cementet mutatott ki, izotóparánya 
alapján legfeljebb a „mixing" környezet valószínűsítését engedi meg). Az 
ellentmondás legkönnyebben úgy oldható fel, ha feltételezzük, hogy a szóban 
forgó cementek fluktuáló összetételű, uralkodóan a tengeri/keveredési környezetbe 
illő, de epizodikusan kismértékű édesvízbeáramlás által befolyásolt közegből váltak 
ki. Az izotópvizsgálatokhoz végzett mikromintázás ezt a finom változást 
átlagolta, így adhatott az uralkodóan tengeri/keveredési környezetre utaló 
„átlag"-jelet. A zárványvizsgálat ezzel szemben, finomabb felbontóképessége 
révén (talán éppen az édesvíz-beáramlási epizódokkal kapcsolatban, a 
visszaoldott növekedési zónákon bezáródott folyadékcseppek kémizmusára 
koncentrálva), szelektíven, inkább a meteorikus/keveredési környezetnek 
megfelelő összetételt tükrözi. 
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9. ábra Középhegységi kréta zátonymészkövek stabilizotóp adatainak keresztkorrelációs diagramja 
Elemző: HERTELENDI E., ATOMKI, Debrecen. Feltárási és mérési körülményeket 1. a 6. ábránál 

Fig. 9 Cross-plot of stable 613C and 5 1 8 0 isotope data measured on Cretaceous rudistid limestones of the 
Transdanubian Central Range. Analyst and conditions of measurements as indicated in Fig 6. Remark: 1) 
Samples Kőris-hegy and Úrkút are used as reference data for marine limestones, unaffected by karstification. 2) 
The grey square in the marine quarter stands for the composition of calcite precipitated in equilibrium with 
Cretaceous sea-water according to Moss & TUCKER (1995), Woo (1986) and LOHMANN (1988) 

Zirci Mészkő: makroszkópos megfigyelések, 

laterális és vertikális fácieskapcsolatok 

A Tési Formációból kifejlődő Zirci Mészkőről („Requieniás mészkő") korábban 
számos igen alapos őslénytani/paleoökológiai feldolgozás született (legutóbb 
GELLAI 1973; CZABALAY 1981,1984; CSÁSZÁR 1986; BODROGI 1993), amelyek révén e 
képződményről alapszelvény-szintű részletességgel felvett és vizsgált szelvények 
állnak rendelkezésünkre. Az ezek, valamint CSÁSZÁR monográfiája (1986), és 
cikkei (1995) alapján megrajzolható fáciesképpel lényegében egyetértünk. A 
makroszkópos megfigyelésekkel, amelyeket a formáció egyik alapszelvényeként 
elfogadott eperkés-hegyi feltárásban, valamint a Pgy-5. és Ot-84. sz. archív 
mélyfúrások rétegsorán végeztünk, voltaképp ennek egyes részleteit kívántuk 
jobban megvilágítani. 
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Az Ot-84 . sz. fúrás az Alsóperei Bauxitot majd a rátelepülő édesvízi, ill. 
brakkvízi kifejlődésű Tési Formációt harántolta a Zirci Mészkő feküjében. Az 
agyagmárga és a mészkő közötti fokozatos átmenet jelzi, hogy a „zátony" övezet 
kialakulását a terrigén anyagbeszállítás ütemének drasztikus csökkenése tette 
lehetővé, melynek oka a relatív tengerszint-emelkedéssel együttjáró partvonal
eltolódás lehetett. A tengerszintemelkedés a folyamat kezdetén viszonylag gyors 
ütemű lehetett. Erre mutat, hogy mintegy 10 méternyi, durva rudistahéjakban 
gazdag, /o/ízáíony-típusú kifejlődés után az uralmat gyorsan átveszi a külső 
self/rámpa környezetre jellemző héjzúzalékos homok, alsó szakaszán még 
zátonytörmelék betelepüléssel. Az itt kb. 45 m vastag zátonymészkő-összlet a 
fedő pelágikus Pénzeskúti Márga felé keményfelszínnel határolódik, jelezve, hogy 
a medencealjzat a gyors süllyedés miatt hirtelen (nem fokozatos hátrálás 
eredményeként!) került ki a zátonyképződés optimumát jelentő zónából. 

Az eperkés-hegyi szelvény reambulációja során arra a következtetésre jutottunk, 
hogy az élőhelyzetű rudista-csokrokból, és durva rudista héj törmelékből álló 
iszapmátrixú, valamint grainstone-szerű héjzúzalékos rétegek ismétlődése nagy
frekvenciájú, relatív tengerszint-ingadozásokkal összefüggő környezetváltozás 
eredménye , amely azonban ebben a szelvényben számottevő szárazulati 
epizódokkal nem járt. A durva rudistahéjas rétegeket a foltzátonyövvel (kvázi-
helybenmaradt, ill. felborult, a hullámmozgás által kissé megmozgatott , 
lecsúszott törmelékanyag); a grainstone-szerű héjzúzalékot a zátonyelőtérhez a 
nyílt self felé csatlakozó, jól mozgatott, sekély rámpa alkörnyezettel lehetett 
azonosítani. Ez lényegileg egybecseng CzABALAYnak a toucasias agriopleurás 
rudista-asszociáció vizsgálata alapján elvégzett környezetértékelésével (CZABALAY 
1984, 1995). Az Eperkés-hegy tetején, ahol a rudistahéjzúzalékos zátonykörüli 
fáciest már felváltja a nyíltabb vízi közegre utaló ún. „mikrofaunás" mészkő, ez 
utóbbinak a tetején keményfelszínt találunk. Ez a korábbi szerzők (KNAUER 1966; 
CSÁSZÁR 1986) által karsztosnak minősített (tehát szubaerális eróziót feltételező) 
jellegzetes epifaunát (féregcsövek) tartalmazó, galukonitos felület véleményünk 
szerint szubmarin keményfelszín és ugyanúgy a gyors süllyedés és az üledék-
felhalmozódási ráta csökkenésének jele, mint azt az Ot-84. fúrásban láttuk (10/3. 
ábra). 

A Zirci Mészkő Formációba sorolt képződmények és a közvetlen fedő Pénzes
kúti Márga között a Bakonyban általánosan megfigyelhető foszfátos/ glaukonitos 
keményfelszín(ek) véleményünk szerint egyértelműen arra utalnak, hogy a 
zátonyképződésre átmenetileg lehetőséget adó lassúbb ütemű süllyedés az albai 
emelet végén/cenomán elején hirtelen nagymértékben felgyorsult. A felület 
valószínűleg nem szigorúan időszinkron természetű (nem biztos, hogy a 
medencealjzat mindenütt teljesen egyszerre került a keményfelszín képződé
séhez vezető körülmények közé), de középhegységi léptékben jól jelzi az 
általános relatív tengerszint emelkedést, és a karbonátos üledékképződés 
visszaszorulását. Ez a jelenség egyébiránt ebben az időszakban (albai vége-
cenomán eleje) a medence-rétegsorokban Tethys-szerte gyakorinak mondható 
(vö.: Voconti- árok Breitstroffer-horizontja, vagy a Déli Appenninekben a 
Rotalipora ticinensis zóna környezetében ismert fekete-pala szintek!), így 
gyaníthatóan globális esemény eredménye, de az általunk is vizsgált közép-
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hegységi szektorban nem lehetetlen, hogy tektonikusán meghatározott 
süllyedéssel átfedéssel jelentkezik. 

Mintakiválasztás 

A mintakiválasztás szempontja itt is egyfelől a vizsgáihatóság, másfelől a 
mikropetrográfiai alapon valószínűsíthető korai diagenetikus fázisokhoz való 
tartozás volt. Ennek megfelelően, Zirci Mészkő esetében is, diagenezis
szempontú vizsgálatokra mind a foltzátony/zátonytörmelék, mind a zátonyelőtér 
típusú kifejlődésekből igyekeztünk minél több biomold-kitöltést kiválasztani, de 
vizsgáltunk átkristályosodott molluszka-héjakat sőt, a mátrixból vett mikro-
mintákat is. 

Centen tmorfológia 

- A mikrofáciestől részben függően a bioklasztok közötti teret mikrites cement, 
illetve mikropátos, helyenként pátos cement tölti ki. A rudista héjak belsejében 
kialakuló, ill. a héjtöredékek „árnyékában" megbúvó („shelter"-) pórusokat és 
ezek legnagyobb térfogati hányadát mozaik-pátos cement zárja le. 

- A legkorábbi, már mikropátos méretet elérő, cement generáció tűs 
megjelenésű, átlag 50 um v. kisebb kristályhalmazokból áll. Ez a korai tengeri 
freatikus, eredetileg cirkumgranularis cement a későbbi diagenetikus fázisok során 
átkristályosodott, illetve eltűnt. A tűs cement mellett nagyon ritkán zömök, 
pengeszerü kalcit cement is észlelhető mint korai fázis. 

- A nagyobb pórustereket általában ekvigranularis ill. inekvigranularis, a pórustér 
belseje felé növekvő, mozaikos pátos cement tölti ki. 

- Függő („pendant") cementet egyetlen csiszolatban észleltünk 
- Néhány mintában, a héjak belsejében v. kisebb üregekben, finom belső üledék 

(„crystal silt") volt megfigyelhető. 
- A vastag héjú rudisták, a héj szerkezetéből következően szelektív 

átkristályosodást és többféle cementációt mutatnak. A héjak makropórusai 
részben mikrittel, részben apró mozaik-pátos cementtel vannak kitöltve. 

- A bioklasztokhoz köthető további cement az echinodermata töredékeken 
megfigyelhető szintaxiális szegély-cement 

A későbbi oldódási és kompakciós fázisokhoz köthetőek a viszonylag ritka 
sztilolitok. Elsősorban a mikrites alapanyagú csiszolatokban jelennek meg s egy 
részük biztosan a mozaik cement egyik generációja után alakult ki. Ugyan
ezekben a mikrofáciesekben gyakoriak korai kompakciót tükröző összeroppant 
rudista héjak is. A kompakció és a tömörödés hatására fellépő nyomási 
oldódásnak köszönhetően az eltört bioklasztok környezetében gyakran találunk 
mikrosztilolitokat. 

A késői (?telogenetikus) cementációs fázisokhoz kapcsolódó kalcitos repedés 
kitöltések alapvetően két csoportra oszthatók: (a) több generációs pátos kalcit
mozaikkal kitöltött szélesebb repedések, ahol a három cement-generációt a 
repedés falán található apró mozaik, majd durvább mozaik és végül a durva 
mozaikot átvágó, a repedés középső részén található, újabb pátos kalcit alkotja és 
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(b) „hajszálvékony" mikrorepedés hálózat, amelyet valószínűleg egy-generációs 
kalcit cement alkot. 

Cement-geokémia 

A festett csiszolatok tanúsága szerint a Zirci Mészkő karbonáthomok fáciesének 
mind korai szubmarin cementje, mind pedig az intergranuláris pórusteret kitöltő 
sekélyeltemetődési cementje gyakorlatilag vasmentes, oxidatív környezetben 
való kicsapódásra utal. A foltzátony-környezetből származó rudista-héjak üregét 
kitöltő cementekben a katódlumineszcens vizsgálatok gyenge a „normál" 
(NL(nem-lumineszcens)—»fényes-»fakó) zonációtól némiképp eltérő sorozatot 
mutattak: az első fakó, szkalenoéderes termetű farkasfog-szerű kristályok 
felületére vékony, fényes, narancssárga lumineszcenciát mutató sáv következik, 
majd az üreg fennmaradó (nagyobb) részét fakó, felhősen zónás mozaikpát zárja 
le 6 . A „kazettás" intraszkeletális pórusokban lényegileg ugyanez a zonáció 
követhető, csak itt térfogatilag többnyire a fényes zóna dominál, a legkorábbi 
fakó sáv alig látható, vagy nem folytonos, s az üregzáró fakó cement is általában 
alárendelt. Ritkán előfordul, hogy NL bioklasztok körül cirkumgranuláris 
elrendeződésben a mikrites alapanyagot néhány 10 m m vastagságban 
narancssárga lumineszcenciát mutató xenomorf cement veszi körül. Mindez a 
cementek túlnyomó többségének a freatikus zónában, a sekély eltemetődés 
kezdetén oxidatív, majd fokozatosan egyre reduktívabb közegben való kiválását 
támasztja alá, összhangban a rétegsorból következő korai eltemetődés-történet 
folytonos, egyre gyorsuló süllyedési trendjével. 

A ciklusos felépítésű, zátonykörüli összletet felfelé lezáró keményfelszín 
környezetében a cementek - a csiszolatfestés tanúsága szerint - Fe-tartalmuak, 
azaz egyértelműen reduktív közegből való kiválást jeleznek, alátámasztva ezzel 
a keményfelszín szubmarin jellegét (20/4. ábra). 

Stabil izotópok 

Az eperkés-hegyi mintasorozat molluszkahéjaiból, mátrixából és biomold 
eredetű üregének pátos kalcitjából vett mikrominták 5 1 8 0 és S 1 3 C értékei 
(összesen 7 db elemzés), egyértelműen tengeri, vagy legfeljebb enyhén módosult 
tengervíz összetételű oldatból való kiválásra utalnak (9. ábra). A cementek 
morfológiája (zömök pengeszerű-, ill. függőcement) által megengedett kis
mértékű oxidatív(?) édesvíz-hozzákeveredést tehát a stabilizotópos vizsgálatok nem 
támasztják alá. A Zirci Mészkő zárványainak vizsgálata folyamatban van, az 
előzetes adatok kismértékű édesvízhatás feltételezését itt is megengedik 
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A senon „zátony"mészkő 

Ugodi Mészkő (UMF, campaniai): makroszkópos megfigyelések, laterális és vertikális 
fáciesváltozások 

A másik két kréta zátonymészkővel szemben, az Ugodi Mészkő vertikális 
fáciesváltozásairól nehezebb teljes képet alkotni, mivel a formáció felső része (a 
Dunántúl i -középhegység területén, felszínen, ill. sekély-fúrásokban hozzá
férhető szelvények nagy részének teteje) az általános lepusztulással járó 
paleocén/alsó-eocén szárazulati esemény során az erózió áldozatául esett. A 
rétegsor alsó (alsó-campániai) szakaszának vertikális és laterális fácieskapcsolatai 
a Zirci Mészkőéhez bizonyos értelemben hasonló, de differenciáltabb történetet 
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rajzolnak ki. A süllyedés megindulásakor a szárazulati epizód során kialakult 
karszttérszín a jelek szerint még jelentős relieffel rendelkezett. Erre utalnak 
KNAUER & GELLAI ( 1 9 7 8 ) vizsgálatai, akik a formáció alsó szakaszán tapasztalható 
mozaikszerű laterális fácieseloszlást és a fekü, jelentősen szabdalt karszt
topográfia szoros korrelációját bizonyították. Számos jel arra utal, hogy a 
süllyedő self ezen „öröklött" topográfiai egyenetlenségeit a rudistás építmények 
kialakulása és a süllyedéssel való lépéstartása a senon süllyedéstörténet korai 

<—10. ábra A Környei-, a Zirci- és az Ugodi Mészkő mikropetrográfiája (jellemző részletek a 
vékonycsiszolatokból). 1) Másodlagos intergranuláris pórus (oldásos eredetű). Felső peremén 
aszimmetrikus elrendeződésű, átkristályosodott, ?gravitációs cement, melyet a sztalaktitok felszínét 
burkoló mikrites „bevonat" zár le (marin vadózus esemény jele lehet). Az üreg alatt rövid szakaszon 
korai (?szubmarin), tűs, feltételezhetően izopach cementszegély maradványa és a sztalaktitokat 
burkoló mikrites bevonat megfelelője látható. A pórustér fennmaradó részét mozaikszerű, freatikus, 
sekélyeltemetődési cement zárja le. Környei Mészkő (Vst-8.sz. fúrás, 159,8 m), IN. 2) Pachyodonta-héj 
külső, kalcitos héjának szövettartó átkristályosodásakor képződő sárgásbarna, rostos kalcit, belső 
felületén nem-folytonos, fennőtt, lemezes ?meteorikus freatikus cement látható. A fennmaradó 
pórusteret durva, mozaik-pátos (sekély-eltemetődési) cement tölti ki. Zirci Mészkő, Eperkés-hegy, a 
szelvény felső harmadából. + N . (3) A Zirci Mészkő eperkés-hegyi feltárását záró mikrofaunás mészkő 
felszínén kialakult glaukonitos keményfelszín (terepi felvétel). 4) A (3) fotón bemutatott glaukonitos 
keményfelszín mikroszkópi képe. Jól látszik, hogy a glaukonit mintegy impregnálja a felszínt. A 
fölötte települő grainstone intergranuláris cementjének halvány ibolyaszíne jelzi, hogy a glaukonit 
képződéséhez szükséges enyhén reduktív körülmények a fedő lerakódása idején sem változtak. 
(Dickson-féle festőoldattal színezett csiszolat) Eperkés-hegy, IN. (5) Rudista-héj üregét kitöltő nem
folytonos, farkasfog szerűen elrendeződő, apró, ekvigranuláris kalcitkristályokból álló ?meteorikus 
freatikus cement, majd ezt követő, a pórust lezáró, durva mozaik-pátból álló ?sekély-eltemetődési 
cement. A csiszolatot apró mozaik-kalcittal kitöltött, későbbi (eltemetődési, vagy telogenetikus) 
erecske szeli át. Középen fent: lemezes szerkezetét még őrző héj-töredék. Ugodi Mészkő, Sümeg, 
Kövesdomb. + N . (6) Oldási maradék jellegű, mikrites belső üledékkel és durva mozaik-páttal 
kitöltött, korai repedések által preformált oldási üreg („vug") wackestone/paokstone szövetű 
foraminiferás biopelmikrit üledékben. Feltehetően a freatikus zóna terméke (meteorikus/tengeri?). 
Ugodi Mészkő, Sümeg, Kövesdomb. + N . 

<— Fig 10. Micropetrography of the Környe-, Zirc- and Ugod Limestone (mainly thin section micro-
photographs). 1 Secondary, solution-enlarged intergranular pore with neomorphosed, asymmetric ?pendant 
cement terminated by micrite coatings at the edges of the dripstone crystals (possible marine vadose in origin) 
on the roof of the pore. Beneath the pore remnants of early, Jmarine acicular supposedly rim cement is preserved 
and covered by micrite cement. The rest of the pore space is occluded by shallow burial phreatic mosaic cement. 
Plane polarized light. Környe Limestone (drilling core of Vst-8 borehole, 159.8 m). 2 Fabric-preservative 
neomorphism of the outer layer of a Pachyodont-shell resulted in yellow-brown fibrous calcites on the inner 
surface of which uneven, drusy bladed meteoric phreatic cement is well visible. The remaining pore space is filled 
by coarse mosaic spar cements (shallow burial). Zirc Limestone, Eperkés-hegy, from the upper third of the section. 
Crossed polars. 3 Glauconitic hardground on the surface of the micro-fossiliferous limestone from the uppermost 
part of the Eperkés-hegy section of the Zirc Limestone. 4 Photomicrograph of the glauconitic hardground showed 
on Fig. 3. It is well visible how the glauconite impregnates the surface. The light purple colour of the 
intergranular cement in the cover grainstone indicates that the slightly reductive conditions are prolonged 
during the deposition of overlying beds, too (thin-section is stained by Dickson-solution), plain polarized light. 
Eperkés-hegy. 5 Scattered, tiny equigranular dog-tooth calcite crystals (Imeteoric phreatic) in the inside pore of 
an Rudist-shell and the postdating pore-occluding shallow burial, coarse mosaic spar cement. Late or telogenic 
fractures filled by equant mosaic calcites cross-cut the rocks. Middle top: preserved laminated structures of a 
shell-fragment. Crossed polars. Ugod Limestone, Sümeg, Kövesdomb. 6 Vug preformed by early fractures is filled 
up by solutional-residue-like micrites as internal deposits and coarse mosaic spar in foraminiferal biopelmicrites 
(wackestone/packstone), which are most probable the product of diagenetic processes in phreatic zone 
(meteoric/marine?). Crossed polars. Ugod Limestone, Sümeg, Kövesdomb 
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szakaszában még fokozhatta. A süllyedő aljzat egy-egy kiemelkedése felett az 
Ugodi Mészkő akár 200-400 m vastagságot is elért (HAAS 1 9 8 6 ; TARI 1 9 9 5 ) , míg a 
mélyebben fekvő részeken ezzel egy időben már a Jákói Márga képviselte a 
senon üledékciklust A rétegsor felső szakaszát feltáró Gyepűkaján Gy-7. sz. fúrás 
rétegsora alapján HAAS ( 1 9 8 6 ) a késő-campaniaiban meggyorsuló süllyedést feltételez. 
A süllyedési trendre szuperponálódó magasabbrendű tengerszint-ingadozások 
jeleként a Gy-7-ben harántolt UMF felső szakaszán a zátony ill. háttérlagúnája 
ismétlődő váltakozását lehet megfigyelni, majd a süllyedés felgyorsulásával a 
rudistás platform „befullad", lefedi a Polányi Márga. A foltzátonyokat tartalmazó 
eleinte lassabban süllyedő sekély self régióhoz Ny-DNy felé csatlakozó medence 
süllyedésének nagyobb intenzitását jól jelzi, hogy az egykori medence területén 
mélyült Somlóvásárhely-1. sz. szerkezetkutató fúrás (MAFI) sötétszürke, 
oxigénhiányos felhalmozódási környezetre utaló, pelágikus márga-rétegsorában 
(Polányi Márga F.) több szintben is közbetelepül a zátonyrégióból a meredek 
lejtőn törmelékfolyásként lejutott, allodapikus zátonytörmelék. Hasonló jelenséget 
említ az Mp-42. sz. fúrásból BODROGI et al. ( 1 9 9 8 ) is. 

Érdekes módon a felső-kréta zátonymészkő esetében nem tapasztaljuk a 
felgyorsuló süllyedéssel kapcsolatban azt a fajta platform-hátrálási („back-
stepping") jelenséget, amelyet a Környei és a Zirci mészkő térbeli eloszlása 
alapján az albai tengerelöntéssel összefüggésben jól lehetett észlelni. A hátrálás 
látszólagos hiányának egyik oka feltétlenül az, hogy azokról a területekről (pl. a 
Halimbai-medencéhez ma DDK felé csatlakozó, peremein még eocénnel fedett, 
majd fedetlen dolomitfennsík), ahol paleogeográfiai megfontolások alapján várni 
lehetne a „backstepping" eredményeként megjelenő zátonymészkő képződ
ményt , a paleogén-neogén eróziós események hatékonyan lepusztítottak 
minden fiatal mezozoos tagot, így, ha volt is ilyen hátrálási esemény, annak 
nyoma nem maradhatott. 

Mintakiválasztás 

Miként a másik két zátonymészkőnél, a vizsgálatokat itt is igyekeztünk a 
mikropetrográfiai alapon kiválasztható korai-, ill. sekélyeltemetődési cementekre 
(biomold kitöltések, átkristályosodott héjak, véletlenszerűen megjelenő oldási 
üregek kitöltései) koncentrálni, de összehasonlításképpen repedéskitöltéseket, 
különböző telogenetikus druzákat is megvizsgáltunk. A bauxitos diszkordancia-
felülethez kapcsolódó, mechanikai kitöltésként bauxitot/bauxitos agyagot is 
tartalmazó üregek cementje, lumineszcens zonációját tekintve, a többi vizsgált 
cementtől szignifikánsan különbözött. A mintákat elsősorban a zátonytörmelék, 
és zátonyelőtér típusú kifejlődésekből válogattuk. 

Cement-morfológia 

- Az apró bioklasztos biomikrit alapanyagú, floatstone szerűen rudistahéjakat 
tartalmazó mintákban általában mikropátos inter gr anularis cement van, vagy 
mikrites cement sejthető. 
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- A durva bioklasztos wackestone/packstone szövetű mintákban kalcit
cementtel kitöltött biomold-, intergranuláris-, intragranularis, és üreges porozitás 
egyaránt előfordul, belső üledékkel, vagy anélkül. A kalcit cement többnyire a 
pórusfalon fennőtt apró equigranuláris szemcsékkel kezdődik, ezt víztiszta, v. 
zónás(zárványos), pengeszerű, vagy nagyon ritkán szkalenoéderes kristályok 
követik, majd egyre durvább mozaikpátos cement következik. Ritkábban egy 
nagyon durva (több mm) eltemetődési, (valószínűleg Fe-kalcit, v. esetleg 
-dolomit) cement is észlelhető volt. 

- Szintaxiális cement: echinodermata-vázelemek esetében figyelhető meg 
A rudistahéjak diagenezise többnyire, úgy zajlott, hogy a héj Mg-kalcit-része 

szövettartóan átkristályosodott (selymes, kissé barnás színű, vékony kalcitszálak 
tömegéből áll), az aragonitos rész kioldódott, s helyébe apró, vagy durvább 
mozaikos, víztiszta kalcit-cement vált ki. Igen gyakran eredeti üledékanyagú 
kitöltést is meg lehet figyelni, amely vagy teljes, vagy részleges. Ha részleges, 
akkor a maradék teret HbeUa szerűen kalcit tölti ki. Jellegzetes aprókristályos 
kalcitliszt jellegű, vagy mikrites, ostracodahéjas belső üledéket is lehet egy-két 
helyen látni. Előfordul, hogy a rudistahéjak kompakciósan többé v. kevésbé 
összeroppantak, mielőtt belsejüket véglegesen kitöltötte volna a mozaikszerű 
kalcitpát! 

Egyéb oldódási jelenségek: néhány esetben korai, ún. pervazív oldódásra utaló, a 
környezettől kissé eltérő szövetű mikrites foltok jelennek meg rosszul definiált 
határral rendelkező üregek, repedések mentén. 

Repedések: Több generáció, kisebb-nagyobb mértékben oldódással is párosult 
repedés különíthető el. Vannak (a) tisztán kalcitmozaikkal kitöltöttek és vannak 
olyanok, amelyeket (b) pengeszerű, zónás kalcit és narancsvörös árnyalatú 
kalcitliszt tölt ki. A (b) generáció rendszerint fiatalabb mint az (a) és 
megfigyeléseim szerint ez kapcsolható a bauxitos diszkordancia-felülethez. 
Vannak olyan repedések is, amelyekben csak vöröses kalcitliszt van, vannak 
amelyekben csak vörös agyag, az utóbbiak lehetnek piritesek is (de ezeknél a pirit 
már csak oxidált pszeudomorfózaként van jelen!). Van egy repedés-generáció, 
amelyhez opak, pirites kiválás kapcsolódik. 

Sztilolitok: valószínűleg több generáció létezik. Az egyik mindenképp a 
biomold, ill. „vug" típusú (üreges) porozitást kitöltő kalcit utáni. 

Cement-geokémia 

A tömeges oldódási jelenségekkel együtt járó, változatos morfológiájú 
cementtársulás kémizmus tekintetében is változatosnak mutatkozott. A sümegi 
szelvényekben és az ugodi Szár-hegyen a bázis közelében észlelhető 
egyöntetűen, ill. zónásan Fe-tartalmú, reduktív közegben kivált cementektől 
eltekintve, az oldási üregek, biomoldok, intra- és intergranuláris pórusok első 
kitöltése csaknem mindig oxidatív körülményeket tükröző, ekvigranuláris, Fe-Mn-
mentes, nem-lumineszcens (NL), majd néhány hajszálfinom, fényes Mn-
tartalmú sáv közbeiktatása után ismét Mn-mentes, szkalenoéderes kalcit. Az 
ezután még fennmaradt pórusokat fokozatosan mozaikpát több-generációs, 
többszörösen sávos-zónás, váltakozó Fe-Mn tartalomra (oxidatív és reduktív 
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közegre? utaló) lumineszcenciát mutat, s csak a legutolsó kiválások felhős, egyre 
fakuló lumineszcenciája jelzi, hogy a cementkiválás közege végül egyöntetűen a 
reduktív irányba tolódott el. 

Az eocén bauxitképződési időszakban bauxitfeküként szolgáló Ugodi Mészkő 
késői, repedések által preformált oldódási üregei meglepetésünkre nem oxidatív 
kémizmusról tanúskodó cementjükkel, hanem épp ellenkezőleg, egy jellegzetes 
zónás felépítésű, zömök pengeszerű, ill. izometrikus, durvapátos, Fe-tartalmú, 
tehát reduktív kiválási körülményekre utaló cementfázissal tűnnek ki. Ez arra 
utal, hogy a bauxitfelhalmozódás során kialakult karsztos üregeknek legalábbis 
egy része nyitott vízvezetőként szolgálhatott egészen addig, míg a képződmény 
süllyedés, v. tengerszint emelkedés révén ismét a freatikus zónába nem került, 
ahol azután már nem egyértelműen oxidatív, esetleg éppen reduktív kémhatású 
karsztvízből vált ki az üregeket végérvényesen lezáró kalcitcement. 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az Ugodi Mészkő Formáció azonosított 
cementjei mind freatikus kiválásúak, s bár a megvizsgált mintapopulációk 
lelőhelyenként egymáshoz képest kisebb eltéréseket mutatnak, általános 
jellegeiket (fluktuáló kémizmusra utaló komplex sávos-zónás felépítés, a 
szélesebb Fe-Mn-mentes zónákat ismételten megszakító vékonyabb, Mn-dús 
sávok) tekintve egymáshoz nagyon hasonlóak. Egy szelvényen belül előfordul, 
hogy a sávokat korrelálni is lehet egymással. Véleményünk szerint ennek az lehet az 
oka, hogy a senon rudistás platform üledékképződési környezetében 
érvényesült felszínalatti vízáramlási rendszerek a megvizsgált körzetekben 
nagyon hasonlóak lehettek, s az egész régióban érezhető volt (ha „pulzálóan" is) 
az oxidatív felszíni vizek hatása (legerősebben az Ug-115-ös fúrás mintáiban). Ha 
ezzel összevetjük pl. az eperkés-hegyi rétegsor cementjeit (amelyek egymás 
között ugyanúgy hasonlóak, mint azt az UMF cementjeinél láttuk), azokhoz 
képest a különbség nyilvánvaló: az eperkés-hegyi cementek csaknem kizárólag 
fakó lumineszcenciát mutatnak, alig észrevehető, elmosódó sávokkal (22. ábra). 
Ez valószínűleg arra utal, hogy a kalcitkristályok növekedése során az oldat redox 
viszonyai nem változtak olyan erőteljesen, mint az UMF esetében, követ
kezésképp a felszíni (vadózus eredetű, oxigéndús) meteorikus vízbeáramlás 
elhúzódóbb folyamat lehetett, kevésbé pregnánsan éreztette hatását a freatikus 
tartományban. 

Stabil izotópok/folyadékzárványok 

Az Ugodi Mészkőből megvizsgált mikrominták többségének stabil
izotóparányai a diszkriminációs diagram meteorikus térnegyedébe esnek (9. 
ábra). Ezzel egybecseng a folyadékzárvány-vizsgálatok eredménye is: a 
biomoldok kitöltéseiből, valamint repedéskitöltésekből vett mikromintákon 
végzett elemzések egyetlen minta kivételével a cementfázisoknak a freatikus 
zónában, édesvízből történt kiválását támasztották alá. Az említett egy minta, az 
egyik biomold kalcit-kitöltése, kevert (tengeri/meteorikus) összetételű oldatból 
való kiválást jelez s ezzel összhangban izotóparánya is a marin térnegyed alsó 
részére esik (9. és 22. ábra). 
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Diszkusszió és kísérlet a paleodomborzati értelmezésre 

Az eredményeket a korábbi publikált és kéziratos, ill. adattári ismeretanyaggal 
egybevetve, lehetővé vált a nagy bauxitos unkonformitásokhoz kapcsolódó 
karsztos folyamatok jobb megismerése és a szárazulati eseményeket követő 
tengerelöntés egyes részleteinek finomítása. Ezáltal az egész kérdéskört paleo-
hidrológiai keretbe illesztve kísérelhetjük meg a tengerelöntés kezdetén fennállott 
paleotopográfiai különbségek áttekintő méretarányú, hozzávetőleges rekon
strukcióját 

Mindhárom platform mészkő esetében bebizonyosodott, hogy az üledék
képződés szubmarin környezete hidrológiailag kommunikált a kiemelt háttér 
lokális ill. regionális édesvíz-tartójával. A Környei és Zirci Mészkő esetében ez a 
hatás, a vizsgálatok szerint alárendelt volt (a víztartóban valószínűleg lokális, 
sekély, kis hidraulikus potenciált képviselő édesvízi lencse alakulhatott ki). Az 
Ugodi Mészkő esetében ezzel szemben a háttér-hatás meghatározó szerepet 
játszott (a jelek szerint a freatikus zónában regionális, jelentős hidraulikus 
potenciált képviselő édesvíz-beáramlás alakult ki). A Környei Mészkőnek a 
Vértessomlói Aleurolitba befogazódó, allodapikus mészkő közbetelepüléseiben a 
cementek kémizmusa valószínűsíti, hogy a diagenezis korai szakaszában az 
üledékben érvényesülhetett a medencéből feláramló némiképp módosult 
összetételű, reduktív kémizmusú vizek hatása is (vastartalmú korai cementek!). 

A korai cementfázisok az eddigi vizsgálatok alapján (elsősorban kémizmusuk 
révén) a három képződményre egyenként specifikusnak mondhatók. A Környei 
Mészkő Formációra a vasdús, tengeri ill. tengeri/meteorikus összetételű 
cementek, a Zirci Mészkő Formációra az enyhén vastartalmú, fakó cementek, míg 
az Ugodi Mészkő Formációra a komplex-zónás, uralkodóan meteorikus vízből 
kivált cementek jellemzőek. 

Figyelemre méltó, hogy az Ugodi Mészkő megvizsgált kifejlődésein belül a 
cementfázisok nagyon hasonlóak (és határozottan eltérnek pl. a Zirci Mészkő 
hasonló fáciesű mintáinak cementjeitől!) Ez véleményünk szerint arra utal, hogy az 
ugyanazon platform mészkő egyes kifejlődési területein érvényesülő hidrológiai 
hatást nem annyira az üledékképződési környezet, mint inkább a hozzá 
csatlakozó szárazulati háttér tulajdonságai szabták meg. Ez a felső-kréta 
viszonylatában jelenthetné azt is, hogy számolnunk kell egy regionálisan 
érvényesülő, a nagykiterjedésű, karsztosodásra képes összletet hidrológiailag 
összekapcsoló, „főkarszt "-szerű jelenséggel, amelynek hatása a vele kommunikáló 
sekélytengeri üledékképződési területeken egyöntetűen érvényesült (a komplex 
zónás cementeket Ugodon éppúgy megtaláltuk, mint Sümegen vagy Nagy-
tárkányban). A feltételezés jól illeszkedik ahhoz a középhegységi bauxitkutatási 
gyakorlatban bevett nézethez, mely szerint a felső-kréta bauxitszintre következő 
transzgressziós esemény diakron, s diakronizmusát a szárazulati térszínnek a 
transzgresszió kezdetén fennállott relief-különbségei okozták. A még kiemelt 
területek szolgálhattak a már tengerszint alá került szektorokba beáramló 
felszínalatti vizek közös „forrásaként" (vö. HUBBERT 1 9 4 0 ; T Ó T H 1 9 6 3 , 1 9 7 1 , 1 9 8 4 ) 
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Ha a karbonátos üledékképződés idején feltételezhető háttér reliefről a mészkő 
cementfázisaiban tükröződő paleohidrológiai ismérvek alapján próbálunk képet 
alkotni, akkor a következő eredményre jutunk: 

(1) Az albai szerkezetalakulást követő denudáció eredményeként előállt 
szárazulati relief minden bizonnyal viszonylag szelíd lehetett. Annak, hogy a 
meteorikus vízbeáramlás mindkét albai mészkő esetében alárendelt, elvileg két 
oka lehet: vagy nem volt elég csapadékos az időjárás ahhoz, hogy érdemi 
freatikus lencse kialakulhasson, vagy a háttér-reliefből következő hidraulikus 
potenciál nem volt elégséges ahhoz, hogy az édesvizet jelentős mértékben, nagy 

<— 11. ábra. Cement-mikromorfológia, cementkemizmus. (1) Rudistaváz testüregét kitöltő durva 
pátos, mozaikszerű kalcitcement katódluminoszkópos képe. Az átkristályosodott belső héj nem 
lumineszkál, csak a szövettartó átkristályosodás során megőrződött bioeróziós lyukakat kitöltő mikrit 
mutat enyhe lumineszcenciát. A héj belső felületén fennőtt szkalenoéder termetű kalcit fakó 
narancsvörös zónával indul, amelyet vékony, élénken lumineszkáló narancssárga sáv követ, majd a 
testüreg nagyobb részét kitöltő, homogén, fakó lumineszcenciát mutató pát következik. Az összkép 
uralkodóan reduktív kémhatású, gyengén fluktuáló Fe/Mn aránnyal jellemezhető oldat összetételre 
utal. Zirci Mészkő, az eperkés-hegyi szelvény középső része. (2) Rudistahéj töredék kazettás 
szerkezete. A kazetta válaszfalak korai szubmarin cementje közepes intenzitással lumineszkál 
(átkristályosodott), míg a későbbi póruskitöltés belseje néhány helyen élénk narancssárga 
lumineszcenciát mutat (Mn-tartalmú, reduktív közegben kivált), másutt sötét, nem-lumineszcens. 
Zirci Mészkő, eperkés-hegyi szelvény középső része. (3) Kisméretű repedés által preformált, kissé 
oldott üreg zónás cementkitöltése luminoszkópban. A zonáció apró nem-lumineszcens kristály 
egyedekkel indul, ezek széles, élénk narancssárga, fekete, majd ismét élénk narancssárga 
továbbnövekedési zónákban folytatódnak. A fennmaradó teret fekete (nem-lumineszcens) pát zárja 
le. Az összkép fluktuáló kémizmusú oldatra utal. Ugodi Mészkő, Nt-3701. sz. fúrás 274,0-277,3 m 
(Sümeg-Nagytárkány). (4) Korai törések által preformált üreg kalcitkitöltésének luminoszkópos 
felvétele. A kitöltés a pórusfalon szórványosan fennőtt, lemezes kristályokkal indul. Erre a (3) képen 
bemutatotthoz lényegében hasonló sorozat következik: először egy továbbra is „bladed", de 
egyértelműen nem-lumineszcens fázis, amely élénk narancssárga, zömök szkalenoéderes termettel 
folytatódik. Az üregzáró fázis a kristálylap-határokon vékony sárga zónával jellemzett nem
lumineszcens kalcit. Ugodi Mészkő, Ug-115.sz. fúrás, 47,0-51,6 m (Ugod környéke). 

<— Fig. 11 Micromorphology and geochemistry of early diagenetic cements as recognized in the studied rudistid-
limestones. 1 CL image of coarse mosaic calcite cements in the inside pore of a Rudist-shell. Note the non-
luminescent, neomorphosed inner shell layer, and the slightly luminescent micrites filling up the bioerosionally 
bored micro-pores. The growth zones of the drusy scalenohedral calcites on the surface of inner shell-layer enter 
with dull red luminescence followed by thin bright orange zone; dull homogenous calcites occlude the most part 
of cavity. Overall picture refers to predominantly reductive pore fluid with slightly fluctuating Fe/Mn. Zirc 
Limestone from the middle part of the Eperkés-hegy section. 2 CL image of the panel structure in a Rudist-shell 
Early marine rim cements on the panel-wall show dull luminescence (neomorphosed), whereas the central part 
of this particular cavity is filled up by later pore-occluding cements which in part have bright orange 
luminescence (precipitated in reductive environment), and in other part dark-non-luminescent. Zirc Limestone 
from the middle part of the Eperkés-hegy section. 3 Growth zones of pore-filling calcite under 
cathodoluminescence, in a small, fracture-preformed solution vug. The pattern of cathodoluminescence seen here 
towards the cavity centre reflects subtle changes in porewater chemistry: tiny non-luminescent early part and 
then a much thicker bright orange-dark-bright orange zones. The rest of the pore space a dark (non-luminescent) 
spar generation fills up. Ugod Limestone, drilling core of Nt-3701 borehole, 274.1-277.3 m, 
Sümeg-Nagytárkány. 4 Growth zones of pore-filling calcite under cathodoluminescence, in a solutional vug 
along the early fractures. First generation of pore-filling cements is composed of uneven prismatic bladed crystals 
and followed by similar succession as in Fig. 3-the bladed non-luminescent phase is continued by stubby 
scalenohedral bright orange phase. The closing phase is a non-luminescent calcite with a thin orange subzone at 
the crystal-boundaries. Ugod Limestone, drilling core of Ug-115 borehole, 47.0-51.6 m, neighborhood of Ugod. 
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12. ábra. A fluidzárványvizsgálatok eredményeit összefoglaló diagram. A vízszintes tengelyen a 
fluidumnak a mikrotermometriás mérések során észlelt (a tiszta édesvízhez viszonyított) fagyáspont
csökkenése látható (minél nagyobb a fagyáspont-csökkenés, annál nagyobb a fluidum sótartalma). A 
függőleges tengelyen a mért értékek gyakoriságát tüntettük fel. Jól látható, hogy a legtöbb mérési adat 
(ezek közül is az UMF cementjeiből mért értékek) az édesvíznek megfelelő összetételre jellemző pont 
körül jelenik meg. Kevesebb mérés adott a tengervízhez közeli sótartalmú fluidum összetételt 
(ilyenek elsősorban a Környei Mészkő diagenetikus cementjei) 

Fig. 12 Fluid inclusion data measured on samples from the studied rudistid limestones as displayed by the 
frequency of melting point decrease. Most measured data plot on the meteoric side of the diagram, few of them 
show a clear but still not exclusive marine influence. 

távolságra behajtsa a zátonykörnyezetbe. A klimatikus tényező valószínűleg 
kedvező volt, hiszen a szárazulati térszínhez bauxittelepek kapcsolódnak, s 
ezekről az az általános vélemény, hogy nedves trópusi klímán képződnek. 
Kétségtelen, hogy léteznek olyan megfigyelések is, amelyek amellett szólnak, 
hogy az albai emeleten belül voltak rövidebb, a trópusitól eltérő klímájú 
epizódok is (pl. WEISSERT & LINI 1991), ezek hatását azonban közvetlen evidencia 
híján, nem tartjuk elemezhetőnek. Véleményünk szerint a magyarázat jelen 
esetben inkább a lapos háttér-relief miatti elégtelen hidraulikus potenciálban 
keresendő. 

Ez a lapos háttérrelief azt sugallja, hogy az albai szárazulati eseményt követő 
süllyedés a vizsgált területhez képest „disztális" deformációra vezethető vissza, s 
mint ilyen talán megfeleltethető a munkánk kezdetén munkahipotézisként 
választott „migráló távoli előtérkiemelkedés" modelljének. 

(2) A senon mészkő lerakódásakor a háttér-relief ezzel szemben határozottan 
kiemelt lehetett. A mindenütt észlelhető, domináns meteorikus hatáshoz ugyanis 
nemcsak a bauxittelepek által ismét megbízhatóan jelzett csapadékos klíma, 
hanem a megfelelő hidraulikus potenciál is szükséges volt. Ezt biztosíthatták a 
szárazulati háttér magasan fekvő beáramlási területei. A tagoltabb relief félté-
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telezése, amint már említettük, jól összevág a transzgressziós rétegcsoportnak a 
bauxitkutatási gyakorlatból ismert, mozaikszerű fácies-változékonyságával is. 

A bauxitkutatási gyakorlatból ismert, és most a transzgresszió eseménysorát 
részleteiben rögzítő diagenezistörténeti tanulmány által alátámasztott 
paleodomborzati kép arra utal, hogy a senon szárazulati eseményt követő 
süllyedés, az albai modelltől eltérően, a süllyedő területen belül, ill. annak közvetlen 
hátterében zajló aktív kompresszió eredménye lehetett. Nem lehetetlen, hogy a 
folyadékáramlás intenzitását a topográfiából eredő hidraulikus potenciál mellett 
a tektonika is segítette (vagy a törési síkok mentén kínálkozó áramlási pályák, 
vagy esetleg, akár nyomáseffektusok révén is). A 13. és 14. ábra ennek az ese
ménysornak elvi vázlatát mutatja be. Az 14. ábrán bemutatott rajz alapja TARI 
1994-es blokkdiagramja, ehhez illesztettük a jelen vizsgálatsorozat eredményeit 
tartalmazó feltételes paleohidrológiai rekonstrukciót. 

Ha a rekonstrukciót elfogadjuk, akkor nyilvánvaló, hogy ennek a késő-kréta 
térszínnek karsztos porozitás-alakulás szempontjából, a tengermenti freatikus 
zónát képviselő Ugodi Mészkő mellett, volt még egy kitüntetett helyzetet élvező 
szektora: a kiemelt háttér vadózus zónája, a beáramlási terület, ahonnan az egykori 
regionális karsztvíz-lencse táplálkozott. Ez a terület az Ugodi Mészkő közvetlen 
háttérzónáját képező bauxittelepek (az ugodi sávban Iharkút és környéke, a déli 
sávban kb. Csabpuszta-Halimba) zónájával esik egybe. Hogy ezek a területek a 
senon üledékciklust megelőzően beáramlási területként funkcionáltak azt a 
bauxitkutatás adatai alapján tudjuk. Az iharkúti töbrök 90-100 méteres mélysége 
pl. egyértelmű magyarázatot ad a zátonymészkő övezet diagenetikus jelleg
zetességei alapján a senonra feltételezett jelentős hidraulikus potenciálra. 

Összefoglalás 

A dunántúli-középhegységi bauxittelepek létrejöttét meghatározó geo
dinamikai mechanizmusra vonatkozó munkahipotézist a bauxitos eseményekkel 
szorosan összefüggő karsztjelenségek, valamint a bauxitot fedő zátonyképződ
mények vizsgálata, úgy gondoljuk, alátámasztja. 

A feltételezett flexurális kiemelkedés („forebulge") tetőzónájában, a bauxitfekü 
triász képződményekben a várakozásnak megfelelően intenzív karsztosodás 
nyomait sikerült kimutatni, a kiemelkedés szárnyain települő mészkövekben 
pedig igazolni tudtuk a mészkőképződéssel egy időben létezett szárazulati 
térszínről való felszínalatti vízbeáramlás tényét. 

A kiemelkedés kréta időszak folyamán bekövetkezett térbeli eltolódásának 
bizonyítékául a korábbi szerzők által is észlelt és dokumentált jelenségek 
újraértelmezése (az albai rudistás mészkőöv hátrálása („backstepping"), a 
bauxitos és nem-bauxitos fáciesek térbeli eloszlása, laterális kapcsolataik) szolgált. 

A flexurális deformáció jellegének időbeli megváltozását és a közvetlen háttér
relief ezzel járó módosulását a flexurális kiemelkedés szárnyain települő 
mészkövekben észlelhető édesvízbeáramlás intenzitásváltozása jelzi. Vizsgálati 
eredményeink egyik lehetséges értelmezése szerint az albai bauxitfelhalmozódás 
színterének hátteréül egy, az akkori deformációs fronthoz képest minden 
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higher topography 

13. ábra. A észlelt cement-kémizmus változásokat magyarázó elvi paleohidrológiai modell 

Fig. 13 Schematic paleohydrological model explaining the observed variations of cement-chemistry 

bizonnyal disztálisabb előtér-kiemelkedést, míg a senonban a takarófronthoz 
viszonylag közelibb, talán már aktívan deformálódó területet kell feltételezzünk. 

A flexurális előtér-kiemelkedés, mint a bauxitképződéshez vezető deformációs 
mechan izmus feltételezése vé leményünk szerint elfogadható és logikus 
magyarázatot ad arra a kérdésre is, hogy miért nem találtunk soha bauxitot a 
Dunántúli-középhegység északkeleti részén az egyébként nagyvastagságú és sok 
tekintetben a bakonyi rétegsorokhoz hasonló középső kréta összlet bázisán. A 
választ a fáciesek laterális kapcsolódását sematikusan bemutató 3. és 8. ábra adja 
meg, amelyek szerint az albai-fedős bauxit felhalmozódásának idején a szóban 
forgó területen fel sem merülhetett a szárazulati epizód lehetősége, hiszen ez a 
szektor akkor az előtér-mélység aktívan süllyedő részéhez tartozott, bauxit
felhalmozódásra csak az előtér-kiemelkedés területén volt lehetőség. 

Köszönetnyilvánítás 

A terepmunkában több éven át nyújtott sokoldalú segítségért, a fúrási 
maganyagok rendelkezésünkre bocsátásáért a Bauxitkutató Vállalat ill. a Bakonyi 
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Bauxitbánya Kft. vezetésének és 
munkatársainak ( S Z A N T N E R Ferenc, 
F A Z E K A S János, M É R A I Károly, P A T A K I 

Attila, T I S Z A Y János, B Ö R Ö C Z K Y Tamás, 
J A N K O V I C H Bálint); a MÁFI szépvizéri 
magraktárában biztosított munka
lehetőségért K O R D O S Lászlónak, I L L É S 

Dezőnek és a H L O G Y I K házaspárnak 
tartozunk köszönettel. A fluidzárvány 
vizsgálatok elvégzéséhez a labora
tóriumi és konzultációs lehetőséget 
Prof. R . H . G O L D S T E I N (Univ. Kansas, 
USA) biztosította, a vizsgálatokat végző 
C S O M A Anita kinttartózkodását a P A P P 

Simon Alapítvány finanszírozta. A 
megvizsgált középső kréta szelvények 
fúrási maganyagát C S Á S Z Á R Géza 
(MÁFI) volt szíves rendelkezésünkre 
bocsátani és a témában konzultálni. 
További értékes szakmai észrevételeket 
és gondolatébresztő beszélgetéseket 
köszönhetünk T A R I Gábornak 
(AMOCO), K N A U E R Józsefnek (MÁFI), 
K N A U E R N É G E L L A I Máriának és 
M Á T É F I N É S T E F L E R Máriának (Bauxit
kutató Váll) , F A R A G Ó Évának (ELTE), 
S I E G L N É F A R K A S Ágnesnek és R Á K O S I 

Lászlónak (MÁFI), valamint lekto
rainknak C S O N T O S Lászlónak (ELTE) és 
H A A S Jánosnak (MTA). A bauxitos 
paleokarszt-szelvények vizsgálata az 
OTKA-3023 („Tethyan Bauxites") с. 
projektjének részeredménye. 

Lábjegyzetek 

14. ábra. Az 13. ábrán bemutatott elvi paleo-
hidrológiai modell értelmében feltételezhető 
egykori vízáramlási rendszer vázlatos képe Tari 
(1994) senon rekonstrukcióján. 

Fig. 14 Schematic paleogroundivater flow for Tart's 
(1994) Senonian scenario, as supposed on the basis of 
the paleohydrological model shown by Fig. 13. 

'Nem publikált adatok szerint BARNABÁS Kálmán 1954-ben a Halimba-Cseres feltárás legfelső 
szintjéből származó, bemosott Pyrguliferákat, Melániákat és a senon „gosau-i" fauna egyéb elemeit 
tartalmazó bauxitmintákat adott át VADÁSZ Elemér professzornak. A minták az Alkalmazott- és 
Környezetföldtani Tanszék gyűjteményében ma is megtalálhatók. 

2 Magyarországi bauxitminták, valamint fekü és fedő kőzeteik térkitöltéséről első ízben 1960-ban 
VÉGHNÉ NEUBRANDT Erzsébet közölt rendszeres, összehasonlító vizsgálatokon alapuló adatokat. Gánti, 
nagytárkányi, halimbai, alsóperei, nézsai, óbaroki és piliscsabai lelőhelyekről gyűjtött minták 
térfogatsúlyát határozta meg, s eredményei jó egyezést mutatnak a jelen dolgozatban közreadott 
porozitás értékekkel. (VÉGNÉ NEUBRANDT 1960) 

3 A halimbai telepben a már korábban megismert senon és eocén bauxit mellett, újabban az albai 
szárazulati epizód nyomait is sikerült kimutatni. TISZAY J . és РАТАЮ A. bányabeli megfigyelései (1992) 
és az általuk begyűjtött kőszenes/bauxitos minták paleobotanikai vizsgálata egyértelműen igazolta az 
albai emeletbe sorolható sporomorfák (Crassipolis minor С. tesensis, Transitoripollis ovális) és 
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magasabbrendu növények maradványainak jelenlétét (a rétegtani besorolást RÁKOSI L., GÓCZÁN F. és 
SIEGL Á. végezték). Úrkúton, ahol a Mn-bánya mélyműveléssel feltárt központi részén a Zirci Mészkő 
alatt jól ismert a Mn-karbonátos összlet kora-albai in situ oxidációja, a nyirjesi külfejtésben eocén fedő 
alatt 1991-ben észleltem a mállási szelvény háromosztatúságát: az in situ mállási kéregre eróziós 
felszínnel konkréciós vörösagyag települt, ezt kemény vaspáncél fedte, amely felett újabb eróziós 
felszínnel kaolinit-foltos vörösagyag következett, s csak ezután zárta a szelvényt a transzgressziós 
fedősorozat. E háromosztatúság kézenfekvő magyarázatául itt is a kréta és eocén diszkordancia-
felületek összeharapózása kínálkozik. 

4 E vizsgálatokban Faragó Éva (fúrómagrevízió), Lantos Zoltán (szöveti kimérés), Gálné Sólymos 
Kamilla (elektronoptikai vizsgálatok), és Deák Ferenc József (mintapreparálás) voltak segítségünkre. 

5 A vizsgálatok a Kansasi Egyetem (Lawrence, USA) Folyadékzárvány Laboratóriumában, R . H. 
Goldstein segítségével készültek. 

6 A cementkemizmus lumineszcens módszerrel történő meghatározásának alapja az a körülmény, 
hogy az elektronsugárral bombázott kalcit és dolomit, ha rácsukban, nyomnyi mennyiségben, 
megfelelő aktivátor elem (leggyakrabban kétvegyértékű Mn) van, az elektronsugár hatásra 
lumineszcens fényt bocsátanak ki magukból. Mivel a kétvegyértékű ionoknak a kalcitrácsba való 
beépülése csak reduktív közegben történhet meg, a lumineszcencia, vagy annak hiánya, első 
közelítésben a kalcit kiválásáért felelős oldatok redoxviszonyairól, s ezáltal pl. a diagenetikus 
környezet vadózus (oxidatív), v. freatikus (reduktív) mivoltáról adhat felvilágosítást (MEYERS 1974, 
1978, AMIEUX 1982, MARSHALL 1988, ). 
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