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DÉR VOREOZANE KARST RÉS TRANSDANUBISCHEN
JV1

1TTELG EBIRGES.

von A. Földvári.**

A Dunántúli Középhegységben az eocén rétegeknek a mezozói
rétegekre való diszkóidéiig és transzgresszív települése régóta ismeretes. Ez a település egy eocéneltti karsztos jelleg szárazulat felisme
geológusokat.
résére vezette
Az alábbiakban az eocéneltti karsztra vonatkozó megfigyeléseket és a bellük levonható paleogeográfiai következtetéseket ismer
tetem.
Az
szt felszí v e. A karsztos felszíni formák között
felismerhetk a, karr mezk. (18. ábra.) Ugyancsak megfigyelhet lyu
kas kövek képzdése, valamint fonatos lávához hasonló felszín is
Kisebb-nagyobb tölcsérek és dolinák is képzdtek. (Föld. Közi

skar

62. ki I. tábla.)

A kisebb tölcsérek egy része minden valószínség szerint utóin
gos beszakadás útján, képzdött. Erre mutat az a körülmény, hogy a
tölcsért kitölt üledékek (bnuxit stb.) hullámos, gyrdött rétegfelii
lettel érintkeznek. Az ilyen gyiiredezettség nem tekinthet tektoni
nikai eredetnek, hanem az a rétegek beszakadása folytán képzdött.
Dorogon a karsztosodott kzet üregeit koncentrikus rétegzés
szén, illetve szénpala tölti ki. (19. ábra.)

A karsztos felszíne n

t

a

l

á

Ihat ó k é r e g. Az skarszt

helyen kisebb-nagyobb vastagságú, feketeszín mangá
nos kereg borítja. Ez alatt a kzet bizonyos mélységig szürkés szín,
meg távolabb a hasadékai ersen dendritesedtek.
A manganos kéreg sokszor kemény, máskor porrá szétes. A
mangánérc sokszor a felület közelében található zárt üregeket is ki
tölti érces fészkek alakjában. G ed e o n Tih a ni é r elemzése szerint a.
ganti Hara sztosi bányából származó, porrá szétes mangánérc kéreg
leiszínét sok
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28.82% Mn0 2 -t tartalmaz, továbbá Fe 2 0 3 11.10%, Si0 2 14.94% és Ti0 2
0.05% van benne.
Más helyen vasérces vörösagyag fedi a karsztos felszínt. Eplény
vidékén a. vasére a túlnyomó, Gánton a legtöbb esetben a vörösagyag
uralkodik a bevonatban.
Ahol a mangán os kéreg és a vasérces vörösagyag együtt található, ott a mangános kéreg van belül. A vasas kéreg néha pizolitos.

(Eplény vidéke.)

Azérceskéreg és a vetdések. A karsztosodott területek
közelében található törésvonalak és a mezozói kzetek repedései mangános vasas agyaggal vannak kitöltve. A vetdések dörzsbreccsiájának a kötanyaga sok esetben egészen feketeszín mangánérces

Fig.

ábra, Eocén eltti kari* mez a Gánt melletti bauxitbányában.
Voreozane Karrenfelder bei den Bauxit-Gruben neben Gánt.

18.

anyag. A vetdések kitölt anyaga és a karsztos felszínt bevonó kéreg azonos módon képzdött. Csupán az ércesedési folyamat iránya
lehet kétséges. Lehet, hogy a hasadékon a mélybl felszálló oldatok
alakították át a karsztos terület felszínét is, vagy fordítva, az ércesedést a felszínrl a hasadókba leszivárgó oldatok hozták létre. Az
utóbbi esetre vall, hogy a mélység felé megsznik az éreesedés, továbbá az ércesedést kísér más elváltozások is.*
* Különös ellenroondás van a hasádék-ki töltések képzdési ideje
és
módja közt: A felszíni vizek csupán a karsztosodás ideje alatt már meg-

lév hasadékokba szivároghattak és csak azokba rakhattak le érces
anyagokat. Viszont a Gánt-Melegesi fejtés hatalmas vetdésének az érces
kitöltésén már az elmozdulás következtében képzdött vetdési tükör és
karcolások is láthatók, tehát a törésvonal elmozdulása idején ezeknek az
érces

anyagoknak

ott kellett lenni.

Ezt az ellenmondást csak úgy lehet elfogadhatóvá tenni, ha a vetdés
mentén az elmozdulások ismétldését tételezzük fel. Vagy pedig a vetdési liasadékot kitölt kéreg a már meglév csúszási karcokat úgy vette
fel. mint pl. a gipszöntvény a forma díszítéseit.

A
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A gánti Melegesi bauxitfejtés dolomit faláról származó csúszási
elemzése szerint:
lap kitöltésének összetétele

Gedeon Tihamér

Si0 2

20.58%

A1A

10.50 „

Fe 2 0 3
Ti0 2

5G.G2 „

Mn0

0.08 „

0.20 „

2

Izzítási veszteség

9.02 „

100 00 %
.

Ezen a vetdési lapon található fényl éreliártya Papp Ferenc ércmikroszkópos vizsgálata szerint izotróp és a szokásos reagensek mind megtámadjak (híg és koncentrált HC1, HNO FeCl 3 ).
:)

Fig.

19.

,

ábra. Eocén eltti karsztosodás a dorogi Nagykszikla nyugati
oldalán. Szén és szénpala tölti ki a liász-mészk üregeit.

Voreozane Verkarstung

bei

Dorog mit Kohlensehiefer und KohlenEinlagerungén.

Az anyag nagy reakcióképességét minden valószínség szerint
az érchártya rendkívüli vékonysága okozza.
Az érce s kéreg és a kaiéit telére k. A karsztosodás
után képzdött vagy felújult vetdések és hasadékok kalcittal vannak kitöltve. Ezek a kaiéit erek az érces kérget is áttörik, st a bauxitb.n is találhatók kalcittal kitöltött hasadékok.
A karsztos fel s z í n a lati bekövetkezett k z étéi pori ód ás. Gánton a karsztosodott dolomit a mangán kéreg alatt
elporlódik. Az elporló dolomit vastagsága 1—2 dem lehet. (A vetdé-
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sek és hasadékok mentén az elporlédás

is mélyebbre hatol.)
mentén a kemény vetdési páncél alatt szintén porló
dolomitot találunk. A vetdések dörzsbreccsiájában egyes dolomit kavicsok belseje szintén elporló, míg a küls kérgük változatlan kemény.
Az eplényi mangánérc-bányában a liászkori crinoidás-mészk
ott, ahol a mangánérccel
közvetlenül érintkezik, szintén elporló, a

A vetdések

a crinoidás mészk valóságos kaiéit homokká esik szét. Az eddig látott
feltárások alapján a karsztfelszín alatt az elporlédás 0.5 1.0 m-nél

—

mélyebbre

nem

hatol.

Úgy látszik, hogy a kzet-elporlódás és a mangánérc képzdése
között összefüggés van, mivel csak ott láttam eddig elporladást, ahol
a mangánérc-kéreg közvetlenül érintkezik a karbonátos kzettel.
Kzet elporladást a Dunántúli Középhegységben hévforrásokkal
kapcsolatban mutattak ki. A fenti példák mutatják, hogy a kzet elporlódás más geológiai erk hatására is képzdhetik. Igen érdekes
kísérletet végzett Gedeon Ti h a
é r a gánti dolomit e] porlasztására.*

m

Gánton az elporlédás szabálytalan csatornák vagy a felülettel
nagyjában párhuzamos felületek mentén képzdött. Az elporlódott
anyag kifolyik ezekbl az üregekbl és különös héjjas kövek képzdnek.
A m a n gán érces k é r e g képzdése. A mangánérces ké* Gedeon T. szerint az elporlédás nem okvetlenül a karsztosodás
idején képzdött, hanem késbb, a bauxiton átszivárgó csapadékvíz hatására. Kísérletét a következ módon végezte: Üvegcsövet fele magasságáig 1 cm nagyságai dolomittal töltött meg. A dolomit fölé bauxit-darát
rétegezett. Az így megtöltött csövön keresztül 0.25% -os aluminiumszulfát
oldat áramlott.
leszivárgó oldatot ismételten feltöltötte. Azért használt alumíniumszulfát oldatot tiszta víz helyett, hölgy az oldat már a
kísérlet elején kell mennyiség oldott alumínium sót tartalmazzon.
Ez az oldat a bauxitrétegen átszivárogva csak töményedhetett. Az oldat
koncentrációja viszont kisebb volt, mint a vele egyenérték tömény gipszoldaté. Ezzel megakadályozta, hogy a dolomitból az alumíniumszulfát
hatására képzd gipsz kiváljon, mert a képzd gipsz a nem telített
oldattal az üvegcsbl távozott. Egy hónap múlva a dolomitot fehér

A

porlódó kéreg borította.
Ugyanilyen elporlédás figyelhet meg a bauxitban zárványként elforduló dolomit darabokon is.
Más elváltozást is okozhat a bauxit a fekii dolomiton. A gánti
Bagoly -hegyen, a bauxit fekjében lév dolomit a bemosott bauxit
anyagtól vörösszín. Ez a dolomit a vörös színezdésen kívül egyben
ersen elmeszesedett a mélyebb, üde dolomittal szemben.
Vörösszín, közvetlenül
Üde dolomit
a bauxit fekjébl való
dolomit
74.76%
55.69%
CaCO..

MgCÓ.
Fe.,0,

'+

44.36

AU),

0.18

,.

SiÓ..

0.01

,.

Ti0 2

0.00

,.

100.24%

22.71 „
2.22 „
0.28 „

nyomokban
99.97%
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reg képzdése olyan lehetett, mint a bakonyi mang ánér ctele péké az
akkori szárazföld édesvízzel borított helyein képzdtek. Annál is inkább elfogadható ez a képzdési mód, mivel a karsztos tölcsérek, dli
nák idnkint vagy állandóan vízzel borítottak lehettek, pl. rkúton,
a Csárda-hegy külszíni fejtésében a mangánérc kifejtése után az
eocéneltti dolinák újra a felszínre kerültek. Ezekben a dolinákban
az esvíz összegylik és hosszabb- rövideb b élet pocsolya képzdik a
dolina fenekén.
Krenkel E. Délnyugat- Afrikából négy dolina-tavat ír le, ezek
függleges dolomitfalak között fekv 80 m széles és 100 m-nél mélyebb
viz tölcsérek, melyek Délnyugat-Afrika egyedüli állóvizei. E tavak
a iOttavi hegyvidékén, Tsumeb közelében vannak. Ito rz M. és
ser E. ugyancsak Délnyugat- Afrikából az eocéneltti karszt dolinái:

K

20. ábra. A Dunántúli-középhegység térképvázlata.
Kartenskizze des Transdanubischen-Mittelgebirges.

Fig.

-

mik elkovásodott falából édesvízi szivacsok maradványait írják le.
St az osztályozásuknál megkülönböztetnek állandóan száraz, idnkint vízzel borított, végül tengeri üledékkel kitöltött dolinákat. Mindezek a példák és a Dunántúli Középhegység eocénelötti dolináinak
fekete agyag és barnaszén-telep kitöltései is igazolják, hogy e dolinák
idnkint víz alatt állottak és így a mangánérc képzdés feltételei megvoltak.

A karsztosodé s

i

dej

e.

A

karsztosodás idejének megállapí-

:
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lása végett az alábbiakban összeállítottam a fontosabb elfordulások
rétegsorát
Úrkút, Csárda-hegy: 1. karsztfelszín (liászkori mészkövön), 2.
mangánérc és kísér kzetei, 3. barnaszéntelep, 4. féligsósvizi rétegek
Modiola corrugata, Cerithium parisiense stb.-vel, 5. Nummulina luevigata- s tengeri rétegek. A 3 5. rétegek kora középs eocén.
Eplény vidéke: 1. karsztfelszín (felstriász- és liászkori kzeteken), 2. bauxit, mangánérc és kísér kzetei, 3. terresztrikns homok,
4. szénnyomok, 5. féligsósvizi rétegek,
Modiola corrugata, Cardiuni
Wiesneri, Cerithium Hantkeni stb.-vel, 6. Nummulina laevigata és
perforáta- s tengeri rétegek. A 3 6. réteg középs eocénkori.
Hal ionba vidéke: 1. karsztfelszín (felstriász kori kzeten), 2.
bauxit, 3. szénnyomok, 4. nummulinás mészk. A 3 4. réteg középs
eocén.
Gálit: 1. karsztfelszín (felstriász kzeten), 2. mangánérckéreg, 3.
bauxit, 4. édesvizi rétegek, melániás márga, stb. szén teleppel, 5. félig
sósvízi rétegek (=fornai rétegek), 6. miliolidás mészk. A 4—6. rétegek
középs eocén koriak.
Budakeszi: 1. karsztfelszín (felstriász kzeten), 2. vörös agyag,
bauxit törmelék, alapkonglomerát, 3. szénnyomok, 4. miliolidás mészk. A 3 4 réteg középs eocén.
Dorog: 1. karsztfelszín (felstriász- és liászkori kzeteken), 2.
édesvizi széntelepes csoport, 3. féligsósvizi rétegcsoport, 4. operculiiiás
agyag. A 2 3. réteg palcocén, a 4. alsó eocénkori.
Karsztosodást eddig csak triász- és júra-rétegeken láttam, krétakori mészköveken még nem találtam eocéneltti karszt nyomokat.
Újabban Vadász E. említi, hogy egyes bauxitok fedjében krétakori rétegeket talált, ez adat szerint az eocéneltti szárazulat már a
krétakorszakban megvolt és e szárazulat a középs eocénig megmaradt. Ezen id alatt az egyes korok tengerei a szárazulat peremi részeit elöntötték kisebb-nagyobb ingressziók alakjában. Evvel magyarázható, hogy a karsztos szárazulatot fed tengeri üledékek különböz koriak.

—

—

—

—

—

Az eocén eltt s z á r azula t ü led éke i. Vörösagyagok,
mangántelepek és ezek kísér kzetei, színes agyagok, okkerföldek,
valamint a bauxitok képviselik a szárazföld üledékeit.
Ezek az üledékek bizonyos mérték szállításon estek át. Legkisebb szállítást szenvedtek a gánti tarka bauxitok, amelyekben a
vörösszín bauxit éles breccsiaszer darabjai találhatók a sárga
bauxit alapanyagban. Ezek az éles, szegletes bauxitdarabok arra utalnak, hogy a dolinák közvetlen környékérl hullottak a bauxitos medencék be. E szegletes darabok egyúttal azt is bizonyítják, hogy a
szállítás alatt a bauxit anyaga már bauxit konsistenciá jú volt, mivel
i

az egyszer teria rossa a szállítás alatt a plasztikussága miatt szét
esik és nem képezhet szegletes darabokat.
A pizolitos bauxitok képzdése nem tisztázott. A pizolitokon helyenkint fényes máz található, mely rendszerint csak az egyik oldalon fejldött ki. Ha ezeket a mázakat olyanféle képzdményeknek
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képzd bevonatok, melyek
részben a szélirányokkal is összefüggnek, akkor a pizolitokon eredeti
helyzetben a fényes bevonatoknak orientáltan kellene elhelyezkedni. A
bauxittelep pizolitjain azonban a bevonat nem orientált helyzet, ami
a fényes máz kialakulása utáni szállításra utal.
A legnagyobb szállítást, szenvedték az eplényi bauxittelepben
található pizolitos hauxit kavicsok, melyek teljesen legömbölyödtek.
A vörösagyagok részben a bauxittelepeket kísérik és valószín,
hogy bauxitokból képzdtek.
Az úrkúti mangánérceket kísér agyagok közt Vadász E.
tekintjük, mint amilyenek a sivatagokon

Ostracodákat

talált.

Paleogeográfia

i

v

i

szo n

y

o k.

A

mangánércek

vízzel bo-

helyeken képzdtek, tehát az egyes elfordulások az eocéneltti
vízrendszer rekonstruálására használhatók. A bauxit-elfordulások a
száraz helyeket jelölik. így pl. ha a bakonyi mangánércelfordulásokat összekötjük (3. ábra.), olyan irányt kapunk, mely a középhegység
csapásirányával és a, f tektonikai iránnyal egyezik. Ez a, mangánérc
elfordulásos zóna. egy eocéneltti völgy irányát jelzi, mely az ajkai
felskrétakori szénmedencébe torkollik, vagyis az eocéneltti szárazulat egyik tavába. V a d á s z E. kimutatta, hogy az eocéneltti szárazulat üledékeinek egy része már a kréta korszakban képzdött, így
nincsen akadálya, hogy a felskrétakori széntelepet egyidejnek \e
gyük a bauxitok egy részével és a mangánércekkel.
rított

K ül f öl d

i

e o c é

neltt

k /írsstelforduláso

r

k.

Ide

sorolhatók a Frank és Sváb Jóra, valamint Svájc mezozói kzeteinek
dolinái, melyeket az ú. n. Bohnerz-formáció tölti ki. Ezekbl eocénkori
emls-fauna került el.

Afrikában a kambri „nama formáció' dolomitjaiban találhatók dolinák, melyeket az eocén tengeri rétegek fednek.
Az eocéneltti karszt ilyen széleskör elterjedését a krétákon
hegykópzdésckre vezethetjük vissza. E hegyképz mozgások és kiemelkedések olyan kontinenseket képeztek, melyek a karsztosodásra
alkalmas mezozói rétegekbl állottak. A harmadkor elején meginduló
általános transzgresszió üledékei befedték az skarsztok felszíni formáit és mindmáig megvédtek az elpusztulástól.
4

Délnyugat

(Készült a

Megyetem Ásvány*

#

és Földtani Intézetében,

lil

ik)

*

Die diskordante und transgressive Lagerung dér eozánen Schichten
über den mesozoischen Bildungen ist im Gebiet des transdanubischen
Mittelgebirges liingst bekannt. Diese Erscheinung venveist auf die
Existenz eines voreozánen Festlandes. Es ist auoh tatsáchlich gelungen,
die Spuren dieses Festlandes nachzuweisen, u. zw. z. T. auf Grund dér
kontinentalen Ablagerungen (Bauxit, Maganerz, bunte Tone) z. T. auf
Grund dér verkarsteten voreozánen Oberflachen. Die Manganerze bildeten sich an den sumpfigen Stellen des voreozánen Festlandes. Durcli die
Verbindung dér Manganerzvorkomnisse lásst sich dér Verlauf eines
voreozánen Tales rekonstruieren. Dieses alté Tál mündet in das oberkretazische Kohlenibecken von Ajka.
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