
A TATAI MEZOZOOS ALAPHEGYSÉGRÖG FÖLDTANI VIZSGÁLATA

FÜLÖP JÓZSEF
(XLXI—XEIV. táblával)

i. A tatai Kálváriadomb földtani megismerésének története

Munkámban sok tekintetben már meglév eredményekre támaszkodhattam.
Másfél évszázad óta kiváló szakemberek gondos munkája növelte egyre nagyobb mére-
tvé ismereteink körét ebben a kérdésben. Sok álláspont ugyan meghaladottá vált

idközben a földtani szemlélet fejldése következtében, mégsem volt kárbaveszett
munka az úttörk erfeszítése. A helyesen megfigyelt és mindjobban szaporodó földtani

tények újabb összefoglalásra serkentettek, egyre tisztábban áll elttünk a vizsgált

terület földtani felépítése, és egyre világosabban bontakozik ki elttünk évmilliók kzet-
rétegekbe zárt története.

A rendelkezésre álló irodalom ismertetését Vadász professzor által Magyar-
ország földtana cím munkájában nyújtott tudománytörténeti keretben kísérelem meg
bemutatni.

A XIX. század közepéig tartó els periódusban a Kálvária-domb földtani fel-

építésérl csak kezdetleges természetleírásokban és útirajzokban találunk adatokat.

1 . C s i b a T. : Dissertatio historico-physica de montibus Hungáriáé c. munká-
jában a tatai vörös és fehér márványról tesz említést.

2. Ugyancsak a Kálváriadombot felépít »márványról« ír Grosszinger J.
is 1794-ben megjelent Ichtyológia c. munkájában. már szerves maradványok jelen-

létét is megfigyelte a kzetben.
3. 181 7-ben Londonban jelent meg Townson R. angol természettudósnak

magyarországi utazásáról írt könyve : Travles in Hungary címen. Az általunk vizsgált
területrl többek között a következket írja : »Tata városa vörös márványsziklára
épült, amely különböz színekben játszik. Egy ilyen márványkockán, amelyet messze
vidékre szállítanak, észrevettem, hogy a fels felület tele van kövületekkel. Ezenkívül
találnak itt alluviumi sziklaképzdményeket is. Ezeknek az anyaga .... rendszertelenül
bekérgezett mohatömeg. A kérgesít vagy kövesít anyag nem durva homok, hanem
finom és tömör anyag, mint az olaszok travertinója. A mohnak tenyész anyaga eltnt,

úgy, hogyha a megkövesedett mohaanyagot a transzverzális átló irányában eltörjük,

üreges csövekbl állónak tnik fel, oldalán függelékekkel. Ebben a sziklában fosszilis

csontokat is találnak.

«

4. 1818-ban egy másik kiváló külföldi tudós tanulmányozta az ország földtani
felépítését. XVIII . Lajos francia király megbízásából Beudant F. L. francia geo-
lógus-mineralcgus tíz hónapig tartó tanulmányutat tett az ország területén. Tapaszta-
latairól

T árisban 1823-ban megjelent »Voyage minéralogique et géologique en Hongrie«
c. munkájában számolt be. Ez a m az els nagyobbszabású leírás hazánk földtani
viszonyairól. A Tata környékén található vörös szín mészköveket a vidék legidsebb
képzdményeinek tartja. Tévedésének oka az, hogy maga nem járt Tata környékén
és megfigyelések hiányában, mások megbízhatatlan vagy homályos adataira támasz-
kodva, még e kiváló tudós sem juthatott helyes következtetésre.

A Magyarhoni Földtani Társulat megalakulásával kezdd második idszak,
amely a századfordulóig tartott : a rendszeres földtani térképezés és földtani vizsgálatok
megkezdését és kibontakozását jelenti. A Kálváriadombra vonatkozó adatokat ebben
az idszakban a nagyobb területeket felölel alapmunkákban vagy az elkészült föld-

tani térképekhez fzött magyarázatokban találunk.
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5. Peters K. egyetemi tanár 1855 és 1857-ben a bécsi birodalmi földtani
intézet megbízásából tanulmányozta a Duna jobbpartján a Tata és Buda közötti terü-
letet. A rétegtan akkori állásának megfelelen, a Megalodus-tartalmú daehsteini mész-
követ a »liászba«, míg a vörös ammonitás mészkövet a »jurába« sorolja.

6. Peters megállapításait a Kálváriadombra vonatkozóan lényegében Hant-
ken sem módosítja. A szürkészöld krétaidszaki mészkövet tévesen a jurarétegekhez
sorolja és azok fekvjének tekinti.

7. Win kiér már raeti emeletbe tartozónak írja le a daehsteini mészkövet,
bár még mindig különállónak a triász idszak rendszerétl. A tömegesen elforduló
Megalodusokat M. triqueternek véli. A jurarétegek közül alsó liász Arietites-taxtahan
mészkövet említ, de a fölötte települ többi juraidszaki képzdményeket nem tagolja.

8. St a f f J. breslaui geológus sokat bírált munkájában a Kálváriadomb föld-

tani felépítésérl sem mondott semmi figyelemreméltót.
A századforduló után az addig összegylt adatok kritikai átértékelésébl és egyes

területek korszer újravizsgálata alapján összefoglaló jelleg munkák születtek meg.
Ide tartozik L i f f a A. és K o c h N. munkája, akik már id. Lóczy L. megállapí-
tásait is figyelembe vehették.

9. Id. Lócz y L. dunántúli kirándulásai során járt a tatai Kálváriadombon,
ahol kitn megfigyeléseket végzett. A daehsteini mészkbl Megalodusokat gyjtött,
amelyeket késbb Frech bécsi professzor határozott meg. Felismerte a különböz
kzettani jelleg krinoideás mészkövek eltér földtani korát. így elször állapította

meg a krétaidszaki képzdmények jelenlétét a tatai Kálváriadombon.

10. Liff a A. munkáiban olvassuk elször, hogy a daclisteini mészk a mai
i felfogásnak megfelelen a triász idszak keretébe beillesztett raeti emeletben képz-
dött. Részletesebben tárgyalja a jura idszaki képzdményeket is. Középs liász, dogger
és titon képzdményeket különböztet meg. Megemlíti a kréta idszaki szürkészöld
krinoideás mészkövet és részletesen tárgyalja a Tata környéki pannóniai képzdmé-
nyeket.

1 1 . 1909-ben jelent meg Koch N. kiváló munkája, amely mindmáig legkitnbb
összefoglalója a tatai Kálváriadombra vonatkozó földtani ismereteinknek. Különösen
a jura idszaki képzdmények faunáját vizsgálta behatóan. Ennek alapján az alsó és

a középs liász, alsó és fels dogger, valamint a maim- és titon-képzdmények jelen-

létét mutatta ki. Viszonylag gazdag faunát közöl a kréta krinoideás mészkbl is, ami-
nek alapján a krinoideás mészk alsó neokom kora mellett foglal állást. A települési

viszonyók bemutatására egy a Kálváriadombot K-Xy-i irányban metsz szelvényt
közöl.

A késbb megjelent munkákra az jellemz, hogy nem az egész terület összefog-

laló jelleg ismertetését adják, hanem bizonyos meghatározott kérdések részletes meg-
oldására irányulnak. így :

12. Somogyi K. késbb újra feldolgozta a krétaidszaki képzdményekbl
kikerült faunát és arra a következtetésre jutott, hogy a Kálváriadomb krétaidszaki

krinoideás mészköve a valangini, liauterivi, barrémi és apti emeleteket egyaránt magába
foglalhatja.

13. Kulcsár K. a Gerecsehegvség középs liász korú képzdményeinek
vizsgálatakor újravizsgálta a Koch N. által gyjtött tatai faunát is és megersítette

annak a középs liász alsó részébe való tartozását. Érthetetlen azonban, hogy a tatai

középs liász jellegzetes krinoideás mészkövét miért emlegeti braclúopodás fácies néven

14. Schréter Z. és Kormos T. a tatai forrásmészk földtani vizsgálatát

végezték el. Munkájukról egy rövid elzetes közleményt adtak ki
;
majd Schréter Z.

egy összefoglaló részletes munkát is kiadott.

15. Kormos T. a mésztufa közé települ löszrétegbl és a közvetlenül fölötte

lév mésztufából jégkorszaki gerinces-maradványokat és egy semberi telep kési
moustérien jelleg kultúrára valló nyomait találta meg. Megállapítja, hogy a hévforrá-

sok feltörése már a pliocén végén kezdetét vehette.

16. Horusitzky H. a »Tata és Tóváros hévforrásainak hidrológiája és köz-

gazdasági jövje« címen adta közre értékes és érdekes munkáját 1922-ben.

17. Boros Á. több dolgozatában foglalkozott a tatai Kálváriadomb mész-

tufaösszletének mohaeredet fáciesével. Megállapította, hogy itt jelentékeny rétegek

vannak olyan mésztufából, amely tisztán és jól kiveheten mohák közremködésével
képzdött. Meghatározása szerint a tatai mésztufának ezek a rétegei majdnem kizárólag

a Borbnla tophacea bekérgezett mészmaradványaiból állanak. Elvétve a Cratoneurum

commutatum is elfordul.
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18. Eldeink munkáinak seregszemléjén meg kell említe-
nünk egy olyan szerznek a dolgozatát is, aki ugyan nem volt

geológus, de a felsorolt szerzk többségének barátja, lelkes mun-
katársa, Tata történetének kiváló ismerje és szakírója : D o r n y a i

Béla. Számunkra legtöbbet nyújtó munkája : Tata Tóváros h-
forrásai és közgazdasági jövjük«.

Ezzel lezárult azoknak a kutatóknak • a sora, akik mun-
kájuk eredményét az irodalomban közölték és így a földtantu-
domány mvelinek közös kincsévé tették. Az élet azonban nem
áll meg, új feltárások új adatokat szolgáltattak a Kálváriadomb
földtani felépítésére vonatkozóan, — a föidtani szemlélet is sokat
fejldött Koch X. összefoglaló munkájának megjelenése óta.

Mindez megérlelte a kérdés újravizsgálatát és egy új szintézis

gondolatát.

II. Rétegtani rész

Triász

A tatai Kálváriadomb földtani felépítésében résztvev és

a felszínen tanulmányozható legidsebb kzet a fels triász korú

dachsteiiú mészk. Ebben a korábban egyhangúnak tekintett

vagy nem kell módon részletezett rétegösszletben beható vizs-

gálattal igen változatos kifejldéstípusokat lehet megkülönböz-

tetni. Tömött-egynem, sávos-márgás, breccsiás szövet mikro-

faunát vagy Megalodusokat bezáró rétegek váltakoznak egy-

mással. Az uralkodóan világosszürke rétegek között sárgák és

rózsaszínek is vannak. A rétegek változó vastagsága pedig a

fenti jellemvonásokat létrehozó üledékképzdési viszonyok idbeli

alakulásáról ad számot.

J a k u c s L.-né, aki elször vizsgálta a dachsteini mész-

kösszletet a fenti szempontok szerint, ezeket a jellegeket a réteg-

összlet tagolására használta fel. A tajai Kálváriadomb 1. sz. k-
fejtjében feltárt dachsteini mészk rétegösszlet vizsgálatával

ezért a fentiek értelmében nemcsak a tatai mezozóos rög el-

deinktl megalkotott tudományos képéhez adunk tij színeket,

hanem az összehasonlító vizsgálatok számára is felhasználható

anyagot
(
1 . ábra) . A Kálváriadombon megfigyelhet legfontosabb

kzettípusok a következk :

1. Szürkésfehér tömött mészk. Sem makroszkópos, sem mik"
roszkóppal felismerhet szerves maradványokat nem tartalmaz. Fi"

nomszemcsés szöveten kívül más szerkezeti vagy szöveti jelleget nem
mutat. Alárendelten jelentkezik a rétegsorban.

2. Világosszürke, kalcitpettves (foraminiferás) mészk. Va-
dász professzor felhívására M a

j
z o n L. részletesen vizsgálta a

Gerecsehgyá.-bi származó hasonló kzettípusnak átkalcitosodott
mikrofaunáját és ennek alapján új Foraminifera fajokat határozott
meg. Igen elterjedt kzettípus. A feltárt rétegösszlet f tömegét
alkotja.

3. Megalodus-tartalmú világosszürke mészk. Rendszerint
apró kalcitpettyeket is tartalmaz. A Megalodusok szabálytala-
nul vannak beágyazva a rétegekbe, és héjukat legtöbbször vörös
mészkanyag helyettesíti.

4. Szürkefoltos mészk. Világosszürke alapanyagban söté-
tebb szürke foltok helyezkednek el. Kalcitos erek hálózzák át az
egész réteget. A Kálváriadombon csak egyetlen 80 cm vastag
réteget alkot.
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5. Sárgasávos mészk. Sárga-fehér, hullámos lefutású sávok könnyen felismer-
hetvé teszik ezt a kzettípust. Kalcitos pettyek és foszlányok is gyakoriak benne.
Az alább leírt breeesiás szövet és lilás-vörös szín kzettípusokkal rendszerint együt-
tesen található, illetve azok felé átmeneteket mutat.

6 . Breeesiás szövet mészk. Világosszürke alapanyagban apró sötétszürke, szög-
letes foltok figyelhetk meg, amelyek a kzet breeesiás jellegét adják. Néha az egész réteg
sötétebb szín lilás-vörös árnyalatúvá válik, amely önálló kzettípusként is elfordul.

Egyes rétegek között vékony zöld agyagsáv figyelhet meg. Feltn, hogy ezek
a rétegközök mindig igen egyenetlen, szabálytalan lefutásúak. A fekv és fed réteg-
lapok egyaránt kimart, kioldódott felületet mutatnak. Ezt a jelenséget mindenképpen
utólagosan létrejöttnek, epigenetikusnak tartom, és az üledékképzdés során a rétegek-
ben keletkezett pirít utólagos bomlására vezetem vissza. Ezt a véleményt támogatja
az a megfigyelés is, hogy a zöld agyagsávokkal kapcsolatos rétegekben gyakran figyel-

hetünk meg el nem bomlott pirítkristályokát, másrészt a zöld agyagos mészk kénúai
elemzése során, 1,91% S0 4

-tartalom és 1,92% Fe-tartalom volt kimutatható. Fe 2
(')

:1
—

+ AI3O 3 összesen 3,27%. A pirít bomlásával — úgy gondolom —
- a kimart-kioldott

réteglapok keletkezése teljesen megmagyarázható
;
— a zöld agyag anyagának kelet-

kezése csak részben, illetve annak a lehetségnek a fenntartásával, hogy az üledékkép-
zdés közben már a mészkképzdéstl eltér viszonyok léptek fel átmenetileg, amely-
nek során már elsdlegesen is ülepedhetett le agyag a tengermedencében.

A fentebb ismertetett kzettípusok és zöld agyagsávok, a mellékelt rétegszel-
vényen feltüntetett módon építik fel a Kálváriadombon tanulmányozható dachsteini"

mészk rétegösszletet.
(

1 . ábra.)

Feltn jelenség a szürkésfehér mészkövet átjáró nagyszámú vörös liasadék-

kitöltés. Ezek néha fél méter vastagságot is elérnek és triász-liász mészk törmelék-

anyagot is zárnak magukba. Máskor vékony repedések mentén az egész rétegösszletet

behálózzák és a Megalodusok héjanyagát is kiszorítják. A kitölt vörös-agyagos mészk-
anyag kisebb részben az alsó liász világos vörös mészk anyagával megegyez képzd-
mény és azzal egvidben keletkezett repedéskitöltés ;

— nagyobb része annál fiatalabb

és az alsó, st a középs liász krinoideás mészk rétegeit is átjárja. Keletkezése a tekto-

nikai igénybevétel hatására felszínközeiben ridegen viselked mészkanyag töréses

szerkezetének kialakulására vezethet vissza. Erre a jelenségre még a szerkezeti jellegek

tárgyalásánál visszatérek.

Külön figyelmet érdemel a dachsteini mészkösszlet legfels rétege, amely fölött

megegyez módon, de eltér kzetanyaggal és szervesmaradvány tartalommal települ,

az alsó liász brachiopodás mészk (XLII. tábla, 1.).

Ez a Gerecsehegységben általánosan elterjedt, különleges eredet üledékhiány

jellegzetes módon észlelhet a tatai Kálváriadombon is. A félbevágott Megalodusok

a legfels dachsteini mészkrétegnek a réteglappal párhuzamos, még ismeretlen mérték
lepusztítását jelentik. Az alsó liász mészkvel kitöltött repedések — melyekben Rhyn-

chonplla típusú brachiopodát is találtam
;
— a dachsteini mészknek az alsó liász üledék-

képzdés megindulása eltti szerkezetváltozását bizonyítják.

A fenti jelenségek keletkezése úgy’ képzelhet el, hogy a tenger árapály övéig

kiemelkedett dachsteini mészkfenéken további üledékképzdés nem történt, és csak

késbb, az alsó hász folyamán végbement süllyedés révén indult meg újra az üledék-

képzdés.

Végeredményképpen tehát vizsgálataim eredményeit két pontban foglalhatom össze:

1 . A tatai Kálváriadomb dachsteini mészk rétegösszletében egymástól jól

megkülönböztethet kzettípusok vannak.

2. Az alsó hász mészk üledékhiánnyal települ a fels triász dachsteini mészk
rétegösszlet egyenletesen lepusztított felszínén ;

amit azzal magyarázhatunk, hogy az

árapály zónájába jutott dachsteini mészkbl álló medencefenéken a további vegyi

üledékképzdés megszakadt és a mészkben kioldásos és hasadékképzdéses pusztulást

folvamatok voltak.
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Jura
A dachsteini mészk fölött megegyez módon, de üledékhiányra valló éles

határral, eltér anyaggal és szervesmaradvány tartalommal települnek a juraidszak

rétegei. Jelenleg Szabó I. aspiráns részletes iijravizsgálat keretében dolgozza fel eze-

ket a képzdményeket, ezért részletes földtani vizsgálatukat nem végeztem el. Mun-
kám során azonban, — különösen az alaphegységrög szerkezetének vizsgálatakor —
olyan tények birtokába jutottam, amelyek fontos kérdésekben módosítják vagy ki-

egészítik K o c h X. megállapításait és így a folyamatban lév vizsgálat számára is tám-
pontul szolgálhatnak.

Az alsó és középs liász képzdmények kzetanyagára, településére, rétegtani

helyzetére vonatkozó megállapításaival egyetértek. Bizonyítottnak látom vizsgálatai

ÉK

3 m
2. ábra

nyomán az alsó és fels dogger-.malm- és titon-képzdmények jelenlétét is a Kálvária-

domb földtani felépítésében.

Módosítanom kell azonban — éppen a további vizsgálatok érdekében — a középs
és fels jura képzdmények településviszonyaira, illetleg egyes emeletek és szintek

képzdményeinek hiányára vonatkozó feltevéseit.

Idézett munkájának 9. oldalán az alsó dogger rétegekkel kapcsolatban ezeket írja :

»Azokat a bamavörös mészköveket soroltam ide, melyek a Kálváriadomb terü-

letén a középs liász korú krinoideás mészk fölött néhány kis foltban észlelhetk.

«

»Kis darabon föltárva a déli kfejt déli oldalán a középs liász mészkövekre települve

találjuk ket, ezenkívül a kfejt eltti városi kút felé néhány lépésnyi területen szin-

tén fölületre bukkannak. Határukat a kút felé vékony tzkréteg jelzi, amely fölött

már a neokom mészk következik.

«

»A fels dogger csak egyetlen ponton, a rendház kertjének sarkánál ész-

lelhet, hol a középs liász mészkövekre települ.

«

Az idézett állásponttal szemben határozottan megállapítható, hogy az említett

és Koch X. munkájában felsorolt összes többi esetben, nem településbeli egymás-
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fölöttiségrl, hanem tektonikus érintkezésrl, töréses elmozdulással létrejött egymás-
mellettiségrl van szó. Feltárásokkal ellenrzött megfigyeléseimet és a déli kfejtben
készült fényképet mellékelten közlöm (2. ábra).

A középs liász krinoideás mészknél fiatalabb jura képzdmények viszonylag

igen kis területen való megjelenése ezeknek csekély vastagságával és kevésbé ellenálló

voltával magyarázható. Másrészt a rétegek közel vízszintes települése miatt arra sincs

mód, hogy az ellenállóbb képzdmények között a felszín metszési síkjában megjelen-

jenek. Ezért csak a meredek törési síkokkal határolt, keskeny árkos vágj- lépcss szer-

kezeti formákkal kapcsolatban a határoló nagyobb ellenállá-

sú kzetek védelme mellett maradt fenn egy-egy foszlányuk.

Az eddigi faunagyjtés is sok kívánnivalót hagyott

maga után. Az sincs kizárva, hogy a jelenleg hozzáférhet

rétegösszletben is feltété-

aph krinoideás mészk

túzkkavicsQS faunás alapréteg

JlJ T

apti krinoideás
mészk

utas vörös
mészk fr<tonj

sórgosszurke mészk
vörös agyagos krrno
/oeós mészk

tómórt vörös mészk

vörös gumós agyagos
mészk

lemezes mészk

vörös krinoideás
mészk

/dósvörös mészk
ommon/tókkal (hton)

túzkves mészk és tzkréteg
posidonomyás mészk
durvaszemcsés kfmo oeós

mészk

gumós táblás (krinoideás)
vörös mészk

lezhessük a hiányzó szin-

tek teljes vagy részletes

jelenlétét, hiszen, ha min-

den egyes eddig begyj-
tött alakot külön-külön

2m

6_r 6-6^

x~~r

vörös a.

nos gur(
’guagos, manga-
lós mészk

sargossjzurke
agyagrétegekkel

vékonytáblás
világosvörös mészk

1 1-4—L

Í J T

mongánkérges vörös
mészk"

világos varos mészk
krinoideás rétegekkel

sötétszürke mészk

vosox/dos sávos es
foltos mészk

~ sörgásszurke monga-
nos agyag

sárgósvöros kristályos
mészk

\ jm

3-4-5. ábra. Jura rétegszelvények a tatai Kálváriadombról

rétegekbl gyjtöttek volna, még akkor is maradna olyan rétegsor, amelynek korát

faimával eddig nem tisztázták és a rendkívül vékony juraszintek benne feltételezhetk.

Ennek igazolására bemutatok néhány részletes rétegszelvényt, részben a Koch N.

által is vizsgált helyekrl, részben még eddig meg nem vizsgált feltárásokból (3., 4., 5. ábra).

Különös figyelmet érdemelnek a kutakban végzett megfigyelések, ahol faunát

gyjteni ugyan nem sikerült, azonban a rétegek rendes településbeli egymásutánja jól

megfigyelhet volt.

Összefoglalásként hangsúlyozzuk azt a megállapítást, hogy a Kálváriadomb

jura rétegösszlete az alsó liászban kezdd és a titon végéig tartó folytonos üledékkép-

zdéssel keletkezett. A faunával még ki nem mutatott szültek tényleges hiányát az eddig

felhozott — települési viszonyokra alapított — érvek nem bizonyítják, saját szelvényeim

pedig azok jelenlétének lehetsége mellett szólnak.

Kréta

A lilásvörös, sárgás vagy fehéres szürke szín titonmészk egyenetlen felszínén

szürkészöld, helyenként rózsaszín árnyalatú kzetek települnek kisebb-nagyobb vastag-

ságban aszerint, hogy mennyit hagyott meg bellük a nagyarányú harmadidszaki

~t»o»aa
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lepusztítás; Településük és a benne talált faunaelemek alapján a krétaidszakba való

tartozásukat már id. kóczy L. felismerte. Koch N. részletesebb faunavizsgálat

során megállapította, hogy e képzdményeket az alsó neokomba kell sorolni
; Somogyi

K. pedig a fauna újravizsgálata alapján a valangini emelettl az apt emeletig ter-

6. ábra. A titón mészk egyenetlen felületére települ alapréteg kifejldéstípu-
sainak elterjedése, az egykori partvonal lefutásának és a tengerelnyomulás

irányának elképzelése

jed megszakítatlan üledékképzdést tételezett fel. A tárgyalt képzdmények beható

üledékképzdési és üledékkzettani vizsgálatát az eddigi kutatók nem végezték el.

A krétaidszaki képzdmények elterjedését a mellékelt földtani térkép tünteti

fel. Mindig a titonkorú mészkre települnek, míg az idsebb jurarétegekkel csak tekto-

nikusán érintkeznek. A mellékelt szelvények, — amelyeket mindenegyes esetben

kutatógödrök létesítésével is ellenriztem — világosan bizonyítják ezen állítás helyes-

ségét.
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Ezért a fenti értelemben módosítanunk kell Koch X. állítását, amely szerin

az alsó kréta rétegek a Kálváriadombon különböz jura idszaki képzdményekr
települnek : »A Kálváriadomb déli oldalán, a városi kút körül ugyanilyen (alsó kréta

mészköveket találunk az alsó dogger rétegekre települve« (a 15. old.). Igaz, hogy a krét

képzdmények lerakodását elég hosszú szárazföldi lepusztítási idszak elzte meg
(a titon végétl az apt emeletig terjeden), ez azonban a Kálváriadombon csak a titon

képzdmények kisebb-nagyobb méret lepusztításával járt (mélyebbre nem hatolt),

és a fentebb már említett egyenetlen felület kialakításában játszott szerepet.

Részletes anyagvizsgálat alapján a Kálváriadomb alsó kréta rétegösszlete három
részre tagolható :

1. A titon mészk egyenetlen felszínére települ 15—20 cm vastag alapréteg.

2. Krinoideás mészkbl álló 25—30 m vastag köztes rétegek.

3. Tzk-homokos mészkbl álló kb. 7— 10 m vastag fels rétegek.

Az egyes kifejldéstípusok egymásba fokozatos átmeneteket mutatnak.

A titon mészk egyenetlen felszínére települ alsó vagy alapréteg kzettani és

slénytani tekintetben egyaránt eltér kifejldés részeket foglal magába :

a

)

egykori partszegéh’ törmelékes eredés üledékanyaggal

;

b) parti öv törmelékes üledékanyaggal és puhatestek összemosott vázmarad-

’ványaival

;

c) a partszegélytl viszonylag távolabb a neritikus öv fels zónájában kelet-

kezett glaukonitos mészk-kifejldés területe.

a) és b) izopikus, inig a ej az elbbiekkel szemben heteropikus képzdmény.
Az alapréteg tengerelrenyomulás során kialakult egykori partszegély anyagban és alaki

jelenségekben ránkmaradt emléke, amelyre a tenger további elrenyomulása és a tenger-

fenék süllyedése során sekélytengeri krinoideás mészkrétegek és tzk-homokos mészk-
rétegek települnek. Az alapréteg egyes kzettípusainak térbeli elterjedésébl az egykori

partvonal lefutására és a tenger helyi elrenyomulásainak irányára is következtetni

tudunk (6. ábra).

Az Ma típusú területrész egykori partszegélyi üledékképzdés jellegzetes voná-

sait rizte meg. Id. L ó c z y L. egyenesen meredek, sziklás partvonalra gondolt : »a

neokom tenger transzgressziójával

kapcsolatos hullámmozgásoktól alá-

mosott (titon mészk) partok lezu-

hantak és a tenger iszapjába jutva

egy részük egészben visszamaradt

,

legnagyobb részük nyomtalanul el-

pusztult«.

Koch X. idézett munkájában
Lóczy L.-nak ezt a véleményét a

7. ábrán feltüntetett módon igyeke-

zett szemléltetni. Ezt az -elgondolást

azonban az újabb feltárások és rész-

méret titon mészktömbök a kréta

A Kálváriadombon megfigyelhet titon

7. ábra. A titon mészk helvzete Koch X. szelvényében

letvizsgálatok nem igazolták. Xagyobb
képzdményekbe beágyazva nincsenek.

»rögök« nem zuhantak bele a kréta tengerbe, hanem annak sziklás fenekét és lapos

partszegélyét alkották.

A tengerbe jutott törmelékanyagnak csak egy része helyi eredet ; ez a part-

szegélyt alkotó titon mészk alig koptatott törmelékanyagából áll. Leggyakoribbak a

tojás- és diónagyságú törmelékdarabok. A legnagyobb méret eddig talált görgeteg
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kb. 40 cm átmérj volt (8. ábra). Ez a helyi eredés törmelékanyag titonkorú szerves

maradványokat is zár magába. Gazdag mikrofaunát, Crinoidea- és Ech mzrfa-töredékeket,

•valamin t /JramoMÍto-maradványokat. Két Ammonita-töredék Lytoceras sp. és Spiticeras

sp.-nék bizonyult. A törmelékanyag másik része jól lekerekített, tehát ersen koptatott

tzkkavics. A Szádeczk y-féle módszerrel megvizsgálva a kavicsanyagot és a kapott

értékeket háromszögdiagrammban ábrázolva, a következ meglepen egyöntet és

nagy koptatottsági értékeket mutató képet kaptam :

A kavicsok folyóvízi koptatottsága kétségtelen, mert a kavicsokkal együtt

leülepedett és helyileg képzdött mészktörmelék, valamint a hullámveréssel összemosott

.szerves maradványok ilyen méret koptatottságot egyáltalán nem mutatnak. Ha a

szállítás hosszára érvényes képletbl (S t r a u s z L. nyomán »log km = 0,39 «

nyert átlagértéket beállítjuk, akkor a szállítás útvonalára 1000 km értéket kapunk.

Egyszeri folyóvízi szállítás helyett a hosszt! szárazföldi idszak alatti ismételt áthal-

mozódásra kell gondolnunk.

A homokszem nagyságú törmelékanyag is kizárólag szögletes tzkszemcsék-
bl áll. Eruptív vagy metamorf eredet kvarcanyagot és egyéb színes vagy színtelen,

•terrigén eredet ásványszemcsét nem tartalmaz.

Változó elegyrészként a vegyi eredés mészkanyag mellett mikrofauna vázak-

ból és fképp krinoidea váztörmelékbl álló mészkanyagot találtam az alaprétegekben.

A parti sziklákat és a tengerbe került mészkanyagú törmelékanyagot vasoxid-

tartalmú márgás-kovasavas kéreg vonja be. Ez a bekérgez anyag túlnyomórészt

ritmusosan váltakozó anyagú, vegyi kicsapódásból ered, sávos rétegezettséget mutat :

kovasavas, vasoxidos-kalcitos rétegekkel. Kémiai elemzését Huszka L. végezte el

egy jellegzetesen sávos (I.) és egy tömör bekérgez anyagon (II.).

A vasoxidtartalmú márgás anyagban létrejött száradási repedések az idnként
.szárazra jutó partszegély emlékét rzik. (XLII. tábla 3.)

8.- ábra. Alsó kréta képzdménybl
elkerült titon mészkrög.

9. ábra. A tatai krétakorú tzkkavicsok koptatott-
. sági értékei
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I. II.
'

co 2
== 6,86% 6,92%

Si0
2

= 53,84 « 47,09 «

ai2o 3
= 6,09 « 9,87 «

Tí20 3
= 0,20 « 0,82 «

Fe20 3
— 23,85 « 15,12 «

MnO 0,52 « 0,42 «

CaO ' = 4,21 « 10,54 «

MgO = 0,23 « 2,95 «

p2o5
' == 0,04 « 0,62 «

s = 0,11 « 0,34 «— h 2o = 0,27 « 0,52 «

+ H 2o = 3,20 « 4,34 «

Összesen 99,42% 99,55%

Partközelre utalnak a csöves férgek vázmaradványai is.

A szárazföld fell növényi eredet törmelékanyag is került a tengerbe. Az alap-

rétegbl szenesedett fatörzs darabkák, fenytre emlékeztet maradványok kerültek

el. Innen került kiaRáskyK. által Striaestrobus néven leírt fenytoboz-maradvány
is. G r e g u s s P. professzor a fatörzsmaradványok xilotomiai vizsgálatát ’a közeljöv-

ben fejezi be.

Érdekes jelenség a glaukonit jelenléte ezekben a litorális képzdményekben.
Bekérgez-, pigmentszer, ritkán szemcsés alakban jelenik meg. A glaukonitos kzet -

kémiai összetétele a fentebb közöltekétl leginkább a viszonylag nagy K 20-tartalmával

tér el.

co 2 11.31%
Siö2 45,78 «

Tí2Ü3 0,42 «

A1 2ö3 7,04 «

Fe20 3 13,26 «

MnO 0,25 «

CaO 10,86 «

MgO 4,22 «

p2o 4 0,29 «

S 0,38 «

k 2o 1 ,49 «

Na20 0,09 «— h2o 0,71 «

+ h 2o 3,01 «

Összesen 99, 1
1%

Az 1 Ib típusú partvonalszakaszon az alapréteg törmelékanyagában számos ten-

gerben élt szervezet összemosott mészvázát találtuk. Ammoniták, tengeri sünök, csigák,

kagylók, Belemnita rostrumok, halfogak találhatók nagy számban a meszes-törmelékes

kötanyagba beágyazva. Részletes slénytani feldolgozásuk eredményeit a III. fejezet

tartalmazza. A hullámverésnek kitett sziklás partszegélyen a szerves maradványok
csak ott halmozódhattak fel, ahol a tengerfenéken valamely természetes »hullámtör-

gát« védelme mellett gyorsan beágyazódtak a tengerbe került üledékanyagok.

Az \lc típusú terület a fenti jellegzetes partszegélyi jellegeket már nem mutatja.

Tömött, vörösszín, glaukonitban igen gazdag mészanyagában terrigén törmelékanyag

csak igen alárendelt módon jelentkezik : apró tzktörmelék formájában. Faunája

hasonló az 1 Ib területrl kikerült smaradványtársasághoz. Csigákat azonban ezen a

területen igen kis számban találtunk, Ammonitavázat is kevesebbet, cápafogak viszont

csak az utóbbi területrl kerültek el. A beágyazás módja is nvugodtabb üledékképz-
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dési viszonyokra vall. A kzetnek gazdag mikrofauna és glaukonit tartalma van. Jelleg-

zetes rácsos szerkezet, kovasavas vázú szervezetek maradványai igen nagy számban

találhatók.

A faunában helyenként igen gazdag legalsó alapréteg felett kb. 25—30 cm vas-

tagságot elér krinoideás mészk települ. A krinoidea nyéltagok elször elszórva jelen-

nek meg az alsó meszes homokkben, majd felfelé túlsúlyra jutnak azzal szemben.

Egyéb szerves maradványt ezek a rétegek csak igen gyéren tartalmaznak ; fleg

Braehiopodákat. A K o c h N. által gyjtött anyagban egy tzklencsés kzetmintát

is találtam, amelynek lelhelyeként a ma már betemetett Hullám-utcai kfejt van
feltüntetve.

Sziklás-partszegély, szerves
maradványok és durva tör-

melék nélkül

Fmomabbszemü törmelék
Összemosott szerves marad-
ványok ammontták csigák

;

brochmoodák
i

sunak

Durva törmelék,szerves
maradványok közül fleg
be/emn/la rostrumok

Az Óváros vízvezetékkel való ellátása alkalmával mélyített árkokban feltárt

kzetek vizsgálata során olyan márgás és meszes homokk rétegekre akadtam, amelyek

a krinoideás mészk fölött települnek. Ez utóbbinál kevésbé ellenállóak és így a harmad-
idszaki lepusztítás alig hagyott meg bellük valamit. Csak a Kálvária utca déli vég-

zdésénél lehetett nagyobb vastagságban kinyomozni ezeket a képzdményeket. Faimát
nem sikerült benne találnom. A kréta rétegösszlethez való tartozásuk kétségtelen, a
krinoideás mészkbl fokozatos átmenettel fejldtek ki.

Ezzel a kzettani és slénytani kifejldés alapján három részre tagolt kréta-

idszaki képzdményekre vonatkozó eddigi ismereteinket felvázoltam. Hangsúlyoznom
kell azonban, hogy az így széttagolt rétegösszlet folytonos üledékképzdés eredménye,.

. egymás felé átmeneteket mutató jellegekkel, teljesen megegyez települési móddal.

Az üledékképzdés csak az apti emeletre szorítkozik és a meglév rétegösszlet

vastagsága szerint valószínleg annak egészére sem terjed ki.

Egykori tengeri partszegély és sekély tenger anyagban és alaki jelenségekben

ránkmaradt emlékeit rzi tehát számunkra a tatai alsó kréta rétegösszlet. Az üledék-

képzdés hosszú idej (a titon végétl az apti emeletig) szünetelése után a Kálvária-

domb környékén az elrenyomuló krétatenger partszegélye alakult ki, végül egészen

elborították a hullámok a Kálváriadomb területét és a csekély mélység tengermedencé-

ben folyt tovább az üledékképzdés.

A fentebb ismertetett krinoideás, brachiopodás mészk és tzkhomokos mészk-
rétegeket más helyekrl is ismerjük a Magyar Középhegységben. A Vértes hegységben
(Vértessomló mellett) Taeger által a titon-neokom (?) korúnak leírt krinoideás

mészk és az észak-bakonyi, valamint a sümegi Várhegy, ifj. NoszkyJ. által haute-
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rivinek tartott táblás brachiopodás, krinoideás mészk kzettani és famsztikai alapon

a tataival teljesen megegyezik. Részletes összehasonlító vizsgálatuk összes krétaid-
-szaki képzdményeink keretében folyamatban van.

A krétaidszaki képzdmények rétegtani helyzete

A tatai Kálváriadomb krétaidszaki képzdményeiben talált smaradványokat
elször Koch X. határozta meg. Munkája alapján az alábbi következtetésre jutott :

a megvizsgált fauna »mészköveinknek neokorn korát kétségtelenné teszi, a közelebbi

szint megállapítása azonban már nehézségekbe ütközik. A fölsorolt alakok legtöbbje

határozottan az alsó neokomra utak.

Késbb a gereesei kréta kiváló feldolgozója Somogyi K. is újra vizsgálta

a Kálváriadombon gyjtött faunát. Újabb alakokat határozott meg, és megállapításait

a következképpen foglalta össze : »liatározottan azt vélem, hogy itt nemcsak a legalsó

neokommal, hanem a középsvel, st a felsvel is találkozunk. Ezen kis fauna egyes

alakjai olyan jellemzek a felsbb emeletekre, hogy azokból joggal következtethetünk

ezekre. Ez az elszakadt kis rög tehát, melyben úgylátszik a valangini, hauterivi barremi

és apti is képviselve van, még sok érdekes adatot fog szolgáltatni*.

Somogyi érdekes adatai és a kialakult állásfoglalásokban rejl ellentmondá-

sok, a kérdés részletes újravizsgálatára buzdítottak. Magyarország többi krétaidszaki

képzdményeinek vastagságértékeihez viszonyítva feltnnek látszott, hogy Tatán
30—40 m vastag krinoideás mészkösszlet, majdnem a teljes alsó krétát képviselje

változatlan’ kifejldésben. Ha ez mégis igaz lett volna, akkor pedig meg kellett volna

kísérlem a rétegösszlet emeletek szerinti tagolását. A megkezdett munka hamarosan
olyan eredményekre vezetett, amelyek indokolttá tették a begyjtött smaradvány-
társaság minél pontosabb megvizsgálását és a régi adatok kritikai átértékelését.

Az alsó kréta rétegösszlet korkérdésének megoldása szempontjából alapvet
volt az a megfigyelésem, hogy a fauna összes alakjait együtt találtam az elzkben már
ismertetett 1 Ib típusú terület törmelékes alaprétegében. A rátelepül krinoideás mészk
rétegeiben igen gyéren ugyanazok a faunaelemek találhatók. Ez a földtani tény arra

mutatott, hogy a tatai kréta rétegösszlet viszonylag rövid id alatt keletkezett, és ki-

zárta annak a lehetségét, hogy a rétegösszletet több emeletre vagy akárcsak több

szintre tagolhassuk. Meg kellett válaszolni azt a kérdést is, hogy melyik emeletben vagy
szintben jelölhetjük ki a keletkezés idpontját. Ehhez mindenekeltt a K o c h N. és

Somogyi K. által meghatározott faima revíziójára volt szükség.

Az Állami Földtani Intézet gyjteményében található anyag újravizsgálata és

az általam begyjtött kb. 500 példányból álló fauna kiértékelése alapján Koch N.

és Somogyi K. faunalistájához az alábbi megjegyzéseket fzöm :

A legnagyobbrészt id. Lóczy E. által gyjtött viszonylag kisszámú fauna-

társaság olyan rossz megtartású, töredékes példányokból áll, hogy annak alapján

biztos meghatározást végezni nem is lehetett. Ez kitnik abból is, hogy Koch X.

20 meghatározott fajból 14-et csak mint cf -t határozott meg, 4-nek csak az alakkörét

jelölte meg, és mindössze 2 Phylloceras fajt azonosított határozottan. Alapos vizsgálattal

azonban ezek helyessége is kétségessé vált.

A Phylloceras semisulcatum d’O r b-nak meghatározott példányon ugyanis igen

elmosódottan, de mégis félreismerhetetlenül felismerhetk a Salfeldiella gnettardira

valló teljesen körbefutó, hullámos lefutású befzdések. Mivel ezek a köldökben igen

ersen szembetnnek és az oldalakon pedig elinosódottak, az vezethetett az említett

félreismeréshez

.
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A Ph. calypso véleményem szerint ugyancsak a Salfeldiella guettardi d’O r b.-

: nak félreismert példánya.

A Hoplites és Nautilus-íélék is olyan töredékes és rossz megtartásnak, hogy még
a cf. megjelöléssel való azonosítás is túlságosan merész kísérlet volt. A gyjteményben
talált Hoplitesek többségén csak egy-két középs kamravarrat és néhány elmosódott

bordarészlet ismerhet fel. A Nautilusok laposra nyomott torzult példányok, amelyeken

az azonosításban fontos szerepet játszó szájnyílás-keresztmetszet egyáltalán nem ismer-

het fel.

Egyedül a Lytoceras tetragonites d’O r b. bizonyult jól felismerhet, igen jelleg-

I zetes példánynak. Ennek rétegtani jelentségét azonban Koch N. még nem ismerte fel.

Somogyi K. faunarevíziója során a Hoplitesek jutottak nagy szerephez.

Koch N. faunalistájához kiegészítésül 7 további Hoplites fajt sorolt fel, és ezek segít-

ségével a valangini, hauterivi, barrémi és apti emeletek jelenlétére következtetett.

St ezeken belül még az egyes szintek jelenlétét is »igazolta«. Használhatatlan smarad-
ványanyaga, amelynek lelhelyét sem ismerte, ehhez azonban semmi szilárd alapot

nem nyújtott, még akkor sem, ha az utókor szigorú ítélete ellen némi védelmet rtyújtó

cf. jelzt el is hagyta. Érdeme az, hogy határozottan ráirányította a figyelmet a L.

tetragonites d’O r b. jelentségére.

Az elmondottakból önként következik, hogy biztosabb eredményt felmutatni

a korkérdésben csak jobb megtartású, pontosabban rögzített helyrl gyjtött fauna

feldolgozásával lehet.

A krétaképzdmények ismételt átkutatásával és a begyjtött anyag feldolgozá-

sával ezt a munkát elvégeztem.

A begyjtött farma tömeges lelhelyeit és a lelhelyek általános szelvényét a

mellékelt ábrákon mutatom be. A feldolgozott smaradványok megtartási állapota

általában rossz. Nagyobb része már a kzetbe töredékes módon volt beágyazva, és majd-

nem kivétel nélkül csak kbelek maradtak ránk az egykori éllényekbl. A nagyszámú
anyagban azonban számos jól meghatározható példány is akadt, amelyeket a vizsgálat

céljaira különválasztottam. Kétséget kizáróan megállapítható volt a fauna összemosott

volta, amint azt már említettem is.

Jelenleg csak az eddig meghatározott, rétegtani kiértékelést lehetvé tev fauna

jegyzékét közlöm. A teljes smaradványtársaság részletes slénytani leírása folyamat-

ban van.

Salfeldiella guettardi Rasp.
Tetragonites duvali d’Orb.
Puzosia hourcqui Coll.
Silesites seranonis d’O r b.

Holcodiscus caillaudi d’O r b

A sünöket Szörényi Erzsébet határozta meg. Munkája igen értékes adatokat

adott a krinoideás mészk korának meghatározásához.

Holectypus sp.

Discoidea decorata D e s o r

Conulus aff. soubelensis (G a u t h.) fambe r t—T h i e r v
Conulus n. sp.

Metaporinus sp.

Rétegtanilag nagy jelentség Szörényi E. következ megjegyzése :

»A Discoidea decorata D e s o r fajt C o 1 1 e a u Drme Ardéche és az Alpes-Maritimes

Holcodiscus peresianus d’O r b.

Acanthoplites sp.

Douvilleiceras martini d’O r b.

Hamulina varusensis d’O r b.



322 Földtani Közlöny 84. kötet 4. füzet

departementekbl írja le, az apti emeletnek közvetlenül a gault alatti szintjeibl. S a v i n
lsére tartomány fels-aptijából és feltételesen az albai emeletbl említi. A Discoidea

nemzetség az apti emeletben lép fel elször«.

A Kálváriadombról elkerült számos csigamaradvány vizsgálata alapján az alábbi

fajokat határoztam meg :

Xeritopsis laevigata d’O r b.

Neritopsis sublaevigata d’O r b.

Solarium sp.

Pleurotomaria varusensis d’O r b.

Pleurotomaria cassiana d’O r b.

Rostellaria provinciális d’O r b.

Rostellaria varusensis d’O r b.

Ki kell emelni azt a feltn mégegyezést, ami a d’O rbigny által leírt escra-

gnollesi fels neokom csigafauna és a tatai között fennáll. (d'O rbigny: Types du
Prodrme Pl. LXXXI., Ann. Pál. T. XXVI. Pl. VII.)

A felsorolt faunaegyüttes a tárgyalt képzdmények apti emeletbeli korát igazolja.

.Számos alak csak az apti emeletben vagy amiak végén lép fel világszerte. így érthetvé

válik az a nagy különbség, ami a gerecsehegységi és a bakonyi alsókréta képzdmények
faunája és a krétakorú krinoideás mészk faimája között fennáll. Az apti emeletbeli

krinoideás mészkrétegek üledékhiányból ered diszkordanciával és jelents"korkülönb-

séggel települnek az idsebb alsókréta, illetve titon korú képzdményeken. A fauna

teljes feldolgozásával a korkérdés még pontosabb megoldása- is lehetvé fog válni. Való-

színtlenné vált annak a feltevésnek a helytállósága is, hogy »nálunk számos alak elbb
lépett fel mint másutt«. Ezt a kérdést a Dunántúli Középhegység krétakorú képzd-
ményeinek újravizsgálatával, azzal az újabb ellentmondásnak a megoldásával kell

tisztázni, ami a jelen vizsgálat során felmerült (az apti emeletbeli krinoideás mészk
felett nem települhetnek transzgressziós jelleg alsó apti képzdmények). Véleményünk
szerint ez a kérdés úgy lesz megoldható, hogy a bakonyi középs kréta képzdményeket
egy magasabb emeletbe (albaiba, esetleg a eenomanba) kell sorolni. A tatai, Vértes-

hegységi, északbakonyi és sümegi kréta krinoideás mészk egykorú volta a nyár folya-

mán gyjtött és a tataival teljesen megegyez fauna alapján faunisztikailag is bizonyí-

tottnak vehet.

Harmad- és negyedkori képzdmények

A mezozóos alaphegységrög körül és arra diszkordánsan rátelepülve pliocén és

pleisztocén korú üledékeket találunk. A Kálváriadombot laza pannóniai homok fedi

míg a környékén pannóniai agyag és pleisztocén édesvízi mészk is található. L i f f a,

Strausz, Horusitzky és Kormos T. idézett munkáikban korábban már érté-

kes adatokat, st bizonyos vonatkozásokban összefoglaló munkákat is közöltek ezekrl

a képzdményekrl.

Jelenleg csak három megfigyelést kívánok röviden ismertetni :

1. A Kálváriadomb körül a pannóniai emeletben képzdött (helyi mezozóos

képzdménynek anyagából származó) abráziós kavicsok találhatók. Ez arra utal, hogy

a pannóniai beltó vizébl a tatai Kálváriadomb sokáig szigetként emelkedett ki.

2. A hullámverés nemcsak törmeléket termelt és ebbl kavicsokat formált,

hanem érdekes kimart, kioldott sziklafelszint is létrehozott (XLII. tábla 2.).

Turritella nioutoniana d’O r b.

Scalaria ellatior d’O r b.

Turbo alceae d’O r b.

Chemnitzia varusensis d'O r b.

Natica sp.

Varigera rochatiana d’O r b.

Neritopsis moutoniana d’O r b.



Fiilöp : A tatai mezozóos alaphegységrög földtani vizsgálata 323

3. Az édesvízi mészk 10— 15 -os dlése és nyílt kasadékai egészen fiatal (pleiszto-

cén utáni) mozgásokra utalnak. (XLIII. tábla 4.) A délnyugat felé enyhén lejt, egyen-

letesen letarolt-legusztított térszínt Kocli N. feltárások hiányában valódi réteg

•dlésnek vette és szelvényét is ennek alapján szerkesztette meg :

12. ábra. A tatai Kálváriadomb úira felniért szelvény''

Szerkezeti jellegek

Kocli X. idézett munkájának »Települési viszonyok« cím fejezetében az egyes

képzdmények térbeli helyzetének rögzítésén kívül, néhány törésvonalat, illetve vet-
dést ismertet. A Kálváriadombot a Gerecsehegység »elszakadt« rögének tekinti, amelyet

az alsó kréta és az eocén között lezajlott hegységképz mozgások alakítottak ki.

A régi feltárások elrehaladása és új feltárások vizsgálata alapján ma már pon-

tosabb és részletesebb képét adhatjuk a Kálváriadomb szerkezeti felépítésének. A mellé-

kelt földtani térkép, a képzdmények felszíni elterjedésének ábrázolásán és a települési

adatok feltüntetésén kívül a szerkezeti viszonyok áttekint összefoglalója is kíván

lenni. Részletes adatfelsorolás helyett a megfigyelt szerkezeti elemekbl levonható

általános jellemvonások kidomborítására törekedtünk.

A legkisebb méret vizsgált szerkezeti elemek a kzetrések. Az egyes kfejtkben
mért adatok alapján külön csoportosítottuk a triász-, jura- és a krétakorú képzdmé-
nyekben mért adatokat, és irányukat statisztikus gyakoriság szerint ábrázolva az alábbi

diagrammokat kaptuk :

13. ábra. Itoklázis diagrammok a triász, jura, kréta képzdményekben mért adatok alapján
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Ezekbl kitnik, hogy a mezozoikum minden tagjában teljesen azonos irányú

kzetrések vannak, amelyek tehát azonos hegységképzdési szakaszokban alakultak ki

.

Igen jellemzk a vörös agyagos mészkanyaggal kitöltött rétegrések és hasa-

dékok. Ezek egy része a dachsteini mészk leülepedése után keletkezett és alsó liász

üledékanyaggal töltdött ki. Az alsó és középs liászt átjáró liasadékkitöltések az illet

képzdmények lerakodása után és az alsó kréta szárazföldi idszak folyamán jöhettek

létre. A rétegrések és hasadékok keletkezését felszínközeli rideg anyagban szinorogén

mozgások töréses jelenségeként magyarázhatjuk és idben á megfelel alpi hegység-

képz szakaszokhoz kapcsolhatjuk. »A magyar föld területi helyzetének megfelelen

az Alpidák minden orogén mozgásában résztvett« (V a d á s z : Magyarország földtana;.

A fenti hasadékok néha 30—40 cm szélességet is elérnek, és a kfejtkben megfigyelhet
szakaszokon dachsteini mészk és alsó liász brachiopodás mészk törmeléket is zárnak

magukba.

A hasadékokat kitölt finoman rétegzett vörös mészk helyenként késbbi össze-

nyomásból ered gyüredezettséget mutat. (XIJII. tábla 5.)

Számos eltolódási sík is közvetlenül megfigyelhet. Igen gyakoriak és jellemzk

a tatai mezozóos alaphegységrög szerkezeti felépítésére a függleges síkok mentén tör-

tént lépcss és árkos besüllyedések. (XLIY. tábla 6., 7.)

Az ÉK-DXy hosszanti kiterjedés alaphegységrög DK-i szegélytörése a felszínen

is közvetlenül nyomozható és megfigyelhet. ÉNy-on a Kocsi utca kertjeinek végében

fakadó számos forrás jelöli a szegélytörés irányát. DXy felé a pannóniai homok és agyag-

rétegek alatt folytatódik egy darabig kis mélységben, annnt azt a tsz gazdasági udvarán

lemélyített fúrás bizonyítja. Itt 4 m pannóniai agyag és homokk alatt már az alap-

hegységrög mészkövébe jutottak és azt 300 m vastagságban harántolták. ÉK felé a

téglalapalakú alaphegységrög sarkát egy É-D irányú vet vágja el. Az édesvízi mészk
alatt azonban nem nagy mélységben itt is megvan az alaphegység mészköve. (A gim-

názium udvarán ásott kútban az édesvízi mészk alatt alsó liász mészkövet találtak.)

A vár alapját tev fels apti krinoideás mészk különálló kis rög.

Végeredményképpen tehát azt mondhatjuk, hogy a tatai mezozóos alaphegy-

ségrög a maga egészét tekintve szerkezeti szempontból ÉK-DXjr és ÉNy-DK irányú

törésekkel határolt sasbérc, amely részleteiben még további töréses formaelemeket

mutat. Kialakulásában alpid orogén mozgási szakaszok játszottak szerepet, a helyi

viszonyoknak megfelelen felszíuközeli töréses igénybevétellel. Az egészen fiatal moz-

gások hatását mutatják az édesvízi mészk nyílt liasadékai és eredeti helyzetébl ki-

mozdult volta, valamint tektonikus érintkezése a kréta krinoideás mészkvel.
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TÁBLAMAGYARÁZAT — EXPLICATIOX DES PLAXCHES

XLI I. Tábla

1. A dachsteini mészk és a világosvörös, braehiopodás alsóliász mészk határa.
A félbevágott Megalodusok a daehsteini mészk rétegsor fels részének a réteglapokkal
párhuzamos lepusztítását jelentik.

2. A pannóniai beltó hullámverésétl kialakított (középs liászt sziklafelszín.

3. Száradási repedések apti jellegzetes partszegélyi üledékanyagban.

XL 111. Tábla

4. Fiatal (pleisztocén utáni) mozgásokra utalnak az édesvízi mészk nyílt hasa-
dékai és 10— 15 -os dlés adatai.

5. A dachsteini mészk 2 m széles hasadékát kitölt vörös mészk késbbi össze-

nyomásból ered gvüredezettséget mutat.

XL1V. Tábla

6. Alsó liász mészk (Al) árkos besüllyedése daehsteini mészkrögök (Dm) közé..

7. Daehsteini mészk és alsó liász mészk érintkezése lépcss törések mentén.
8. A Kálváriadomb szerkezeti felépítésére jellemzek a széles, törmelékkel ki-

töltött hasadékok.

reoaorHMecKoe HccaenoBaHHe rubiöbi Me303oKcKoro B03pacTa okojio r. TaTa

PL <t> tó ji é n

CpeflH MenoBbix opa30BaHHH, HaxoAflmnxcH b ropax Tepeqe h BepTem— BanoHb,
TOBHbiH reojiornqecKnn B03pacT kphhohahofo n3BecTH«Ka eme He mji n3BecTeH.

OnpeaenHH 4>ayny, coópaHHyio b hhjkhcm ropK30HTe MenoBbix c.ioeB, hx B03paer,
b npeaejiax reojionmecKoro H3yqeHHH rubibi, 0Ka3ajicn anTCKHM, BMecTe c kphhohahmm
H3BecTHHK0.M .MejiOBoro B03pacTa rop BepTem h BaKOHb. CjieaoBaTejibHO, HeoöxoflHMO HOBoe
n3yqeHne opa30BaHHii CpeaHHx Top TpaHcaaHy6nn cpeAHe.MejiOBoro B03pacia, Tan Kan
ohh 3ajieraioT TpaHcrpeccHBHO Haa -MejioBbiM kphhohahh.m H3BecTHHK0.M. 3Ta TpaHcrpecciiH,
nan H3Becrno, Haqajiacb b Haqa.ie anTa.

Examen géologique de la motte mésozoique de Tata

pár J. FÜLÖP

Panni les formations crétacées des montagnes Gerecse et \'értes-Bakony l'áge

géologique du ealeaire á Crinoi'des de la motte mésozoique de Tata n’a pás encore été
précisée. La fauné recueillie au cours de l’étude géologique de la motte de Tata, dans
le niveau inférieur des couches du Crétacé, a révélé l’appartenanee du ealeaire á l’Aptien,

comme celle du ealeaire á Crinoídes des montagnes Vértes et Bakony. Cela rend nécessaire
la revisiou des fonnations crétacées moyennes de la Montagne Moyenne de Trans-
danubie, parce que celles-ci sont situées en transgression sur le ealeaire á Crinoídes du
Crétacé, et cette transgression a commencé, selon les données de la littérature, au
eommencement de l’Aptien.


