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AZ ÜLEDÉKKÉPZŐDÉSSEL EGYIDEJŰ KÉREGMOZGÁSOK IDŐBELI HELYZETE
A SZEDIMENTÁCIÓS CIKLUSOKBAN

Irta: Ján Senes (Bratislava)

A Nyugati Kárpátok harmadkori medencéi
nek fejlődése folyamán igen nagy szerep ju
tott azoknak a kéregmozgásoknak is, amelyek 
a törésvonalak mentén az üledékképződéssel 
egyidejűleg mentek végbe. (Sinszedimentációs 
tektonika.) Ez a folyamat főleg a különböző 
rétegvastagságok keletkezésében tükröződött 
vissza. Ilyen jellegű mozgások okozták például 
a keletszlovákiai neogén rétegek változatos, né
hol több ezer méteres vastagságát az egyes 
törésvonalakkal elhatárolt szerkezetekben, a 
Kisalföld északi részén ismert paleogén egyes 
rétegeinek vastagságváltozásait, vagy a Vihor- 
lát környéki lignitmedence keletkezését.

Az üledékképződés és a törések menti moz
gások esetenkénti egyidejűsége ismert és a mai 
dialektikusán gondolkozó geológus számára 
nem meglepő, sőt, normális jelenség. Minded
dig azonban aligha kerestünk, ill. találtunk 
törvényszerűséget a medencéken belüli törések 
mozgásának és az üledékképződési cyklus egyes 
fázisainak ideje között. Egyszerűbben mondva, 
nem ismeretes, hogy medencéken belüli töré
sek mikor vannak nyugalomban és mikor moz
gásban. Tekintve, hogy ezek az üledékképző
déssel egyidejű mozgások kihatással vannak 
az üledékek vastagságára és kifejlődésére, a 
geológus, elsősorban a praktikusan kutató geo
lógus számára már csak a fúrások tervezésénél 
is igen fontos előre tudni, hogy egy üledék
képződési ciklus keretében keletkezett rétegek 
közül melyek lesznek azok, melyeknél az egész 
területen többé-kevésbé állandó vastagsággal 
és kifejlődéssel, és melyek azok, ahol szerke
zetről szerkezetre váltakozó értékekkel kell 
számolnia.

Az ezirányú kutatásokkal kapcsolatban igen 
értékes adatokat sikerült szerezni a Sturovo 
(Párkány) környéki paleogén területen is. Nem 
kétséges, hogy ezek érvényesek lesznek a me
dence délkeleti, Esztergom—Dorog—Tokod-i 
területre is. Ez a körülmény késztet arra, hogy 
az új ismereteket magyar nyelven is közöljem.*

A földrajzilag vett Kisalföld keleti részén a 
Kravany—Hroni (karva—garami) nagy törés
vonaltól keletre kifejlődött óharmadkori réte
gek három üledékképződési cyklus keretében 
keletkeztek. Az első a paleocénben, ill. ypresi 
emeletben képződik és a lutéciai emelet köze
petáján ér véget; a második a felső-lutéciában 
és a priabonaiban játszódik le; a harmadik pe
dig az alsó oligocénben kezdődik és a rupéli 
emelettel végződik. E területen tehát az eocén
ben két, az oligocénben egy üledékképződési 
cyklust találunk. (Megjegyzendő, hogy a katti- 
akvitáni idő önálló szedimentációs ciklus an
nak ellenére, hogy közte és a rupéli között nem 
volt az üledékképződés teljesen megszakítva.) 
Mindegyik ciklus fluviolimnikus és brakkos 
üledékképződéssel kezdődött; neritikus, sőt, 
esetleg batyális eredetű rétegek kifejlődésével 
kulminált, majd az akkori medence, ill. me
dencerész fokozatos feltöltésével, esetleg az al- 
pin orogénnek erre a peremi epikontinentális 
területére való kihatása következményekéopen, 
gyors kiemelkedéssel végződött. így az alsó eo
cén ciklus szárazföldi, majd édes- és sósvízi 
bazális törmelék és tarkaagyag, majd széntele
pes rétegsorral kezdődik, turritellás neritikus 
eredetű márgák lerakódásának idejében kul
minál és korallos, homokos neritikus, ill. li- 
torális eredetű rétegekkel fejeződik be.

•Szerző felfogása egyes kérdésekre vonatkozóan el- lenére értékes ismereteket közöl a Dorogi-szénmeden-
tér a magyar szakemberek álláspontjától. Ennek el- cének az országhatáron átnyúló folytatásáról.

(Szerkesztőség)
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1 8
1. ábra. Sturovói paleogén terület földtani térkép- 1 — lutétiai; 2 — priaboni; 3 — rupéli; 4 — katti;

vázlata 5 — tortonai és szarmata; 6 — pliocén; 7 — törés
vonal; 8 — országhatár

A felső eocén ciklus úgyszintén tarka, 
édesvízi és brakkos, átmosott tarkaagyag- 
gokkal, széncsíkokkal kezdődik a felső lu- 
teciában, majd fokozatosan mélyül ki a fel
ső lutéciai és priaboni homok és mész
kövek alakjában, végül pedig agyagmárgában 
kulminál. Az üledékképződés gyors megsza
kítása az eocén és az oligocén határán a 
pyreneusi hegyképző mozgásoknak erre az 
epikontinentális területre való hatását mutat
ja. A harmadik ciklus az alsó oligocénben flu- 
violimnikus, félsósvízi, majd sekély tengeri ho
mokköves, konglomerátumos, szenes agyagos 
kifejlődéssel kezdődik, fokozatosan megy át a 
rupéli homokköves rétegsorba, majd a kis- 
celli agyagnak megfelelő mélyebb eredetű ten
geri rétegekben kulminál. Az elsekélyesedés 
időszaka a katti-akvitániban önálló ciklus ke
retében fejlődött ki. Eleinte a medence kiszé
lesedésével, területileg a rupélivel szemben 
szélesebb transzgresszióval, homokköves, majd 
homokos agyag rétegsor leülepedésével kezdő
dik, mely rétegek azonban batymetrikusan se
kélyebbek a kiscelli agyag típusánál. A katti- 
akvitáni, ciklus végét is a medencerészletek 
feltöltődése, feldarabolódása és egymástól való 
elszigeteltsége, egri típusú, pectunculusos és 
ún. felső cyrenás (szemben az alsó oligocén 
korú ún. alsó cyrenás) rétegek keletkezése jel
lemzi.

A terület sakktáblaszerűen van feldarabolva.

és a törések legnagyobbrészt északnyugati 
irányba húzódnak. A törések elvetési magas
sága eléri a 300 métert, a területrész nyugati 
határát képező nagy Kravany—Hron törés, 
amelyik mentén a felső pannonpontusi egy 
magasságban van a felső eocénnel, meghaladja 
az 1000 métert. Amint az a rétegtani és ősföld
rajzi kutatásokból kitűnik (Senes 1960) a tö
résvonalak részben az üledékképződéssel egy
idejű, részben pedig utólagos, tehát üledékkép
ződés utáni mozgásokkal voltak jellemezve. 
Míg az előbbi az egyes rétegek vastagságára 
volt kihatással, addig az utóbbi mozgások kö
vetkezményeképpen a szárazulattá vált terüle
teken morfológiai egyenlőtlenségek — mély és 
kiemelkedett rögök keletkeztek. Ezért a leta- 
rolási periódusokban a rög akkori szerkezeti 
helyzete hatott a rétegsorok megóvására vagy 
letárolására. Más szempontból nézve a területet 
felszabdaló törésvonalak vagy egyszeri, vagy 
többszörösen egymást követő egyirányú, ún. 
öröklött vagy váltakozó irányú mozgást végez
tek. Egyes törésvonalaknál időbeli eltolódás 
tételezhető fel a törések különböző szárnyai
nak mozgásában.

A terület paleogénjének eddigi, az új fúrás
adatok alapján végzett részletes rétegtani fel
dolgozása lehetővé tette nemcsak a mai szerke
zeti kép megrajzolását, de tektogenetikai szem
pontból a törések keletkezésének idejére, nyu
galmi állapotára, megújulására és sokszor in
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verz mozgására is sok adatot nyújtott. A szel
vényekből kitűnik az azonos korú rétegsorok 
különböző kifejlődése és változó vastagsága az 
egyes, gyakran szomszédos szerkezetekben. En
nek alapján ezen a területen is sikerült kimu- 
tátni bizonyos törvényszerűséget a különböző 
mozgások és üledékképző ciklusok lefolyása 
között.

A törések egymástól eltérő mozgásai az egy
mást követő üledékképző, ciklusokban általában 
időszakos ismétlődést mutat. A ciklusok elején 
a nagy peremi törések, a ciklusok kulminációs 
fázisában a medencebeli törések mozgásai do
minálnak. Ezt a megállapítást a legjobban a 
terület paleogénben lejátszódott három ciklu
sának mozzanatai mutatják:

A vetőmozgások és a szedimentációs ciklusok fázisainak összefüggése a sturovoi paleogén területen
dr. Ján Senes, 1963

.
K o r  Kifejlődés Fácies Ciklus Ciklus-fázis Szerkezeti

mozgások
Réteg

vas- Orogének 
tagság___________

Katti- felső cyrénás ré- félsósvízi és ten-
akvitáni tegek, Pectunku- geri váltakozva,

lusos homok, szublitorális és
Turritellás agyag neritikus c

■ni

>
X
ed

echinoideás slír tengeri neritikus

cd

W
felső homokkő- tengeri szublito- 
ves rétegek rális

D „regresszió”

75

3

lassú,' egységes 
kiemelkedés

'O
N

o

'ed
törések menti >
differenciált 
süllyedés

o
o
Z B transzgresszió egységes, fokoza-C 0)

kezdete tos süllyedés a ^
w 'OJ

A egységes kiemelkedés az üledék- ^
képződés megszakítása nélkül «

JA
— C transzgresszió o

kiterjedése és 
 ̂ tetőpontja

szávai II.

szávai I.

Középső foraminaferás tengeri neritikus,
oligocén agyag, alsó ho tengeri szulitorá- D

mokköves réteg lis

c o
‘Oí fiCJ
O Alsó alsó cyrénás ré- félsósvízi fluvio- '0>

hC
dfl oligocén tegek, tarka limnikus és tér O
, agyag, konglom. részt ikus O

0 cd
a
►—<

— terresztikus

I. üledékképző ciklus (alsó-eocén)

a) A fekü mezozoós és paleocén rétegsor 
triász, jura, kréta és paleocén alapbreccsa) ki
emelése és letárolása a postlarámiai fázis ha
tásának következményeképpen.

C transzgresszió belső törések 'O

tetőpontja menti differen 84->

ciált süllyedés í

B transzgresszió egységes, fokoza e
kezdete tos süllyedés, pe 'U

remi behajlással 3Q)

A letárolás egységes, gyors pyreneusi
kiemelkedés

b) Egységes süllyedés a területrész peremi 
vezetőinek mentén. Egyenletesen fokozódó és 
terjedő transzgresszió, az ypresi édesvízi szén
telepes és félsósvízi rétegek keletkezése. Nagy
jából egységes rétegvastagság; fokozatos transz- 
gresszióval járó fácies változások.
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Kor Kifejlődés Fáciens Ciklus Ciklus-fázis Szerkezeti
mozgások

Réteg
vastag
ság

Orogének

Friaboni briyozoás mész- tengeri neritikus, 
márga, homokos tengeri szublito- 
mészkő rális WJ

P

C transzgresszió a medencékben a 'O
tetőpontja törésekkel hatá- no

rolt szerkezetek
r—4

váltakozó süly- ►
lyedése

s

o Felső numulitos homo- tengeri szublito- 
°  lutéciai kok, rális, neritikus és(V

félsósvízi homo- félsósvízi >o
M kos agyagok

<u
fa

u
G
'0)
BO
O
a

»—i
cd
a

B transzgresszió 
kezdete

egységes, fokoza
tos süllyedés a £ 
medencerész pe- ^  
remi mentén, tő- ^ 
réses és behajlá- ® 
sós süllyedés

átmosott tarka- fluviolimnikus 
agyag, széncsí
kokkal

A részben letara- részbeni kiemel- — 
lás kedés

illiyr

Alsó korallos homqk, tengeri neritikus 
lutéciai turritellás agyag- 

márga

G
'V
u
0
01
'O

<

Yprési széntelepes réteg- félsósvízi, limni- 
sor, tarkaagyag, kus, terresztikus 
alapbreccsa

Paleocén törmelékbreccsa terresztikus

v C transzgresszió 
tetőpontja

Cfl
P

M
o
ĉ B transzgresszió
ö j d  kezdete
o
<y
cö
a

a medencékben a
, SD

törésekkel hatá- n 
orolt szerkezetek *•

váltakozó süly- 'n5 >
lyedése

egységes, fokoza- M 
tos süllyedés a ÍJ, 
medence peremi 
töréseinek mén- ^ 
tén v

A letárolás egységes kiemel- —
kedés

postla-
rámiai

tr

c) A transzgresszió kulminációjának idején 
(felső yprési és alsó lutéciai turritellás agya
gok, ill. korallos homokos agyagok és homokok) 
a medence belső zónális törések differenciált 
mozgása. Ennek következtében a törésekkel 
határolt szerkezetekben különböző értékű süly- 
lyedés és üledékképződés lép fel. Következ
ménye az egyenlő korú üledékek különböző 
vastagsága. Jellemző a vetők mozgása az üle
dékképződés folyamata idején.

II. Uledékképző ciklus (felső eocén)

a) A felső lutéciai bázisán a peremi törések 
újjáéledése, a terület egységes és gyors, de csak

részbeni kiemelkedése az illir hegyképző fázis 
hatására. Teljes elsekélyesedés, helyenként az 
üledéképződés folytonosságának megszakadása.

b) Egységes süllyedés a terület peremi ve
tőinek a mentén; részben új vetők keletkezése. 
Édesvízi, brakkos és litorális üledékképződés, 
amelyik a medence belsejében egységes képet 
mutat. (Regionális kiterjedésű tarka agyagok, 
Nummulites striatus horizont, félsósvízi agya
gos homok és tengeri litorális, főleg szerves 
eredetű meszes homokkövek és homokos mész
kövek.)

c) A transzgresszió kuliminációjának ide
jén a legfelső lutéciai, de főleg a priabonai eme
letben és annak a fiatalabb szakaszában erősen
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2. ábra. Rétegvastagság különbségek a sturovói pale- 
ogén második és harmadik szedimentációs ciklusában 
A  — paleocén denudációs felület; B — alsó eocén 
denudációs felület; C — felső eocén denudációs felület

1 — mezooós alaphegység; 2 — alsó eocén üledék
ciklus; 3 — felsőeocén üledékciklus; 4 — oligocén 

üledékciklus; 5 — katti-akvitáni üledékciklus 
II. — f. lutéciai — a. priabonai homokkő; III. — ru- 

péli foraminaferás agyagmárga

- >oo

tagolt törésmenti süllyedések a medence belse
jében, — ezzel egyidejű különböző vastagságú 
üledékképződés. (Bryozoás mészmárga és már- 
gás, szerves foraminaferás mészkő különböző 
vastagságú, szerkezetenként való változása.)

III. Uledékképző ciklus (oligocén)

a) A priabonai emelet és az alsó oligocén 
határán a terület igen gyors és teljes kiemel
kedése, letárolása és lapos relief keletkezése a 
pyreneusi hegyképző fázis hatására.

b) Egységes süllyedés az alsó oligocénban 
(felső tongerien) a régebbi peremi törések men
tén vagy pedig a medence fokozatos behajlá
sával. Szárazföldi, tavi és félsósvízi széntelepes 
rétegek keletkezése (ún. alsó cyrénás rétegek 
és feküjük). Az üledékképződés és fokozatos 
transzgresszió egységes jellege.

d) A transzgresszió kulminációjának ide
jén az alsó, de főleg a felső rupéliben a meden
cebeli törések újjáéledése és differenciált moz
gása, amelyik főképpen a kiscelli agyag típusú 
felsőbb rupéli rétegekben szerkezetenként az 
üledékeknek különböző vastagságú kifejlődésé
hez vezetett. Tipikus szinszedimentációs töréses 
tektonika. (A katti-akvitáni időszak önálló cik

lust képvisel, annak ellenére, hogy a rupéli 
és katti-akvitáni között e területen üledékkép
ződés megszakítása nem volt észlelhető. A 
katti-akvitáni ciklusban is kimutatható a ba- 
zális homok és homokkőrétegsor egységes és a 
fölötte levő ún. sűnös slíres rétegsor váltakozó 
vastagságú jellege. Típusos a katti-akvitáni ré
tegsorban a záró, regressziós tagok kifejlődése, 
melyek a medencebeli töréstektonika fokozatos 
elhalását és az egész területre kiható egységes 
kiemelkedést mutatják.)

A törésvonalak térbeli és időbeli mozgásának 
ebből az analíziséből kitűnik, hogy:

A) A medencebelseji törések differenciált, 
az üledékképződéssel egyidejű mozgásai a sze
dimentációs ciklusoknak arra az idejére szorít
kozik, amikor a transzgresszió eléri a tetőfokát. 
(Az alsó eocén ciklusban tehát az említett terü
leten a felső yprési-alsó lutéciai, a felső eocén 
ciklusban a priaboni végén és az oligocén cik
lusban a rupélienben, a kiscelli agyagok kelet
kezésének idején.)

B) Ezzel szemben a ciklusok idején, tehát 
a kezdődő transzgresszió idejében a süllyedés 
mindig egységes. A medencebelseji törések ál
talában nyugalomban vannak és a süllyedés 
csak a medencefenék lassú behajlásával, eset
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lég a peremi törések mozgásaival megy végbe. 
(E peremi törések mentén történik a legtöbb 
esetben a ciklusok elején az iniciális vulkáni 
működés is.)

E két pont általánosításából adódik a felté
telezett törvényszerűség (nem törvény!), hogy 
a tektogenetikailag egységes medencékben, ill. 
medencerészekben a transzgressziót bevezető 
üledékeknél aránylag égységes vastagságot, a 
transzgresszió tetőpontjában keletkezett üledé
keknél pedig az egyes törésvonalakkal határolt 
tektonikai pásztákban különböző vastagságokat 
észlelünk, ill. tételezhetünk fel. Ebből adódik 
az az ismert tény is, hogy transzgresszió kez
deti üledékei váltakozó fácieseket, de aránylag 
egységes vastagságot, míg a transzgresszió kul-

minációs üledékei egységesebb fáciest, de igen 
váltakozó üledékvastagságot mutatnak. Ez 
utóbbi az üledékképződésnek a belsőmedencei 
törések mozgásaival való egyidejűségére utal.

A kérdés, hogy ez a törvényszerűség csak az 
epikontinentális és peremi epikontinentális 
vagy a geoszinklinális területekre is érvényes, 
még további adatfeldolgozást kíván. Ügy szin
tén mindeddig nem eléggé ismeretes az üledék
gyűjtő területek differenciált mozgásának az 
oka, éppen a transzgressziók kulminációjának 
idején. Kérdés, hogy a medencebelső törések 
mozgásait az üledékek, ill. a fölöttük levő víz
tömeg súlya okozza-e, vagy pedig e jelenség 
mélyebb geomechanikai okokból történik — e 
medencék fejlődésének ciklusos mozgásaival 
kapcsolatban.
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A KGST ÉS A FÖLDTANI KUTATÁS 

írta: Benkő Ferenc

A KGST 15 éves fennállása alkalmából külö
nös időszerűsége van annak, hogy megvizsgál
juk, hogyan alakult ki és milyen eredmények
re vezetett a Tanács tagállamainak együttmű
ködése a földtan területén^ hogyan vettünk 
részt e munkában, s mennyiben járultak hozzá 
a közös erőfeszítések saját feladataink jobb 
megoldásában.

Tizenöt év a geológiában nem nagy idő, ta
lán még történelmi mértékben sem az. Ma 
azonban, amikor a fejlődés üteme hihetetlenül 
felgyorsult, ez a másfél évtized szinte történel
mi korszakot jelent; s újtípusú, gazdagon gyü
mölcsöző korszakot ígér a földtan terén is geo
lógusainknak, geofizikusainknak, kutatóinknak.

I.

A KGST-államok földtani együttműködése 
aránylag rövid múltra tekinthet vissza.

Először 1956 tavaszán gyűltek össze Varsó
ban a KGST-államok központi földtani szervei
nek és földtani intézetének képviselői, hogy 
megvitassák az 1:200.000-es földtani térképek 
szerkesztésének problémáit, és ennek alapján 
közös elvek szerint, egységes formában meg
kezdjék azok kiadását is. Ennek eredményeként 
elsőnek Lengyelország, majd Csehszlovákia, 
Bulgária, az elmúlt évben hazánk is megkezdte

az ország területe 1:200.000-es földtani térkép- 
sorozatának kiadását.

Ezek a térképek az ország felszínének föld
tani-kőzettani felépítése mellett az elfedett te
rületek földtani felépítését is tükrözik, speciá
lis hidrogeológiai-mérnökgeológiai, gazdaság- 
földtani-nyersanyagtérképeket is tartalmaznak, 
és így komoly segítséget nyújtanak a területi 
fejlesztési tervek elkészítéséhez, alapot adnak 
a nyersanyagperspektívák meghatározásához és 
azok kutatásának megtervezéséhez, a talajvi
szonyok, hidrogeológia és vízellátás, valamint a 
mérnökgeológia általános kérdéseinek vizsgá
latához stb., és — ami a legfontosabb — mind
ezekre a kérdésekre most már az összes euró
pai KGST-országok területén egységes alapon 
lehet feleletet adni.

Ez a munka ugyan még nem a KGST szer
vezetében indult meg, de további együttes, 
most már KGST tárgyalások, s kétoldalú egyez
tetések követték, s mintegy magja lett a nem
sokára kialakuló, formailag is hivatalos KGST 
együttműködésnek.

II.

A KGST keretében 1956 decemberében ke- 
rült sor Földtani Állandó Bizottság létrehozá
sára. Ügy látsztott, hogy ebben az időben már
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