
M É S Z Á R O S  J Ó Z S E F
Szerkezetföldtani vizsgálatok 
a bauxitkutatás szolgálatában*

A Magyar Állami Földtani Intézet Bakonyi 
csoportja (később Középhegységi osztály) 
1:25 000-es méretarányú térképezési program 
keretében az 1966—1969-es években — többek 
között — Herend, Csehbánya, Ajka, Halimba 
térségében is újrendszerű felvételezési munká
latokat végzett.

A térképezés egyik célja észlelési és fedetlen 
földtani térképváltozatok és azok magyarázói
nak elkészítése volt. A felsorolt területek tér
képei 1:20 000-es méretarányban 1976-ban 
nyomtatásban is megjelentek.

A térképváltozatok elkészítése és a felmerült 
rétegtani problémák megoldása mellett feladat
ként állt előttünk az adott területek hasznosít
ható nyersanyagokban való perspektivitásának 
bizonyos szintű megítélése is. Ezen utóbbi kö
vetelménynek — egy-egy különálló térképlap 
területére vonatkozólag — eleget tenni csak 
főbb vonalakban lehetett, hiszen szintézis 
szempontjából kis földtani részegységeken re
gionális érvényű törvényszerűségek ritkán raj
zolódnak ki, különösen fedett területeken.

Az említett években folytatott földtani felvé
telezés gyors üteme mellett (1 év alatt egy 
25 000-es térképlap felvételezése, a térképvál
tozatok szerkesztése, fúrások kitűzése, feldolgo
zása, észlelési és összefoglaló földtani magya
rázók megírása) az összegyűlt adatok szinteti
zálására — már nagyobb területek vonatkozá
sában — nem volt lehetőség.

Ebben a szerkezetföldtani ismertetésben rész
ben ezt az adósságot igyekszem pótolni, hiszen 
az évről évre egymásután térképezett területek 
végül is a Bakony-hegység egyik igen jellemző 
földtani-tektonikai egységévé álltak össze, mely 
terület szerkezetföldtani szempontból kulcsfon
tosságú és mindmáig csak nagy általánosságok
ban ismert. Az 1978-ban végzett KDT szénbázis 
munkálatai során lehetőség nyílt a vizsgált te
rület részletesebb szerkezetföldtani elemzésére 
is. Jelen cikkben a térképezés során összegyűlt 
adatokra támaszkodom, így irodalomjegyzék 
összeállítására nem került sor. Területenkénti 
részletes irodalmi áttekintés a szerkesztés alatt 
álló térképmagyarázókban megtalálható. Fő cél
ként azt tartom szem előtt, hogy rámutassak a 
szerkezetföldtani vizsgálatok jelentőségére 
nyersanyagkutatás szempontjából is.

Ezen ismertetésben a bauxitnak a korame
zozoós szerkezetekkel való szoros kapcsolatára 
szeretném felhívni a figyelmet. A vizsgált terü
let bauxitföldtani irodalma ugyancsak gazdag, 
és több mint fél évszázados múltra tekint visz-
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sza. Ennek — akár rövid — áttekintése is külön 
dolgozatot igényelne.

A mellékelt 1:100 000-es méretarányú tekto
nikai térképről leolvashatók a főbb szerkezeti 
irányok, nagyméretű vízszintes eltolódások, és 
a bauxitnak ezekkel való kapcsolata. Feltüntet
tük ezen a térképen a Herendtől Halimbáig hú
zódó gyűrt koramezozoós zónát, melynek fel
építésében a felsőtriász kösszeni rétegektől kez
dődően a középsőkréta apti krionideás mészkőig 
bezárólag vesznek részt a képződmények. A 
gyűrt zónát ÉNy felől feltolódás, DK felől pedig 
meredek síkú vető határolja le a karni-nóri fő
dolomittal. Ezek a törésvonalak Halimba irá
nyában ékSzerűen futnak össze és minden ed
digi adat szerint megállapítható, hogy a középső
kréta után már nem újultak fel. Csaknem min
denütt eltemetett helyzetben vannak, s lefutá
sukat — a néhány felszíni adat mellett — fő
ként bányabeli megfigyelésből és fúrásokból 
lehetett elfogadható pontossággal megállapítani. 
Feltűnő, hogy az albai képződmények sehol 
nem lépik át sem ÉNy, sem DK felé az ismer
tetett törésvonalak határát. Rögzíthető azonban 
az is, hogy az albai képződmények bizonyos 
fokig örökölték az ékszerű alakulat morfológiá
ját, nevezetesen csökkentett vastagságúak a tö
résvonalak irányában, és abráziós alapkonglo
merátummal kezdődnek, valamint számos eset
ben bauxitos agyag betelepülések figyelhetők 
meg bennük. Az ékszerű alakulat középső ré
szén viszont az albai mészkő alatt széncsíkokkal 
tarkított munieriás márga és agyag települ. Az 
ismertetett idős törésvonalak határain túl való
színűleg csak kis távolságokra lehetett az albai 
képződmények eredeti elterjedése, és ezekről a 
helyekről a szenon előtti denudáció tüntethette 
nyomtalanul el ezeket.

A csak blokktektonikával jellemzett albai 
képződmények alatti koramezozoós gyűrt pászta 
aszimmetrikus, néhol rögökre szabdalt. Az ÉNy- 
on lehatároló feltolódás melletti sávban igen 
meredek, helyenként átbuktatott dőlések észlel
hetők, míg DK-en monoklinális jelleggel lapo
san dőlnek a rétegek. Első megközelítésben 
szinklinális pásztának is nevezhető, de központi 
részén ismétlődő szinklinális és antiklinális 
szerkezetek is húzódnak (városlődi Kopasz
hegy, úrkuti mangánércbánya területe). A gyűrt 
pászta lenyesettsége Halimbánál a legnagyobb, 
míg Herend felé a szerkezetben egyre fiatalabb 
koramezazoós rétegeket is megkímélt a denu
dáció.

A fiatal blokktektonikán kívül a gyűrt zóna 
egységét számos ÉNy— DK-i, NyÉNy—KDK-i 
vízszintes elvonszolódás is bonyolítja. A hori
zontális elmozdulások kis része idős, nevezete
sen a felgyűrődés eredményeként jött létre,
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míg túlnyomó többségük fiatal és eddigi vizsgá
lataink szerint több 10 millió éves folyamat 
végső eredményei. A vízszintes összetevőjű tö
résvonalak többsége terepen nem észlelhető, 
annál is inkább, mert ilyen típusú tektonikai 
vonalak gyakran semminemű kapcsolatot nem 
mutatnak a domborzattal. A horizontális össze
tevőt sok esetben vertikális elmozdulás is kí
séri, ami mutatkozhat vető, függőleges törés, 
sőt feltolódás formájában. Az idősebb és leg
fiatalabb blokktektonikai elemekkel kombinál
tan a vízszintes eltolódások igen bonyolult 
rendszert alkotnak.

A fentebb ismertetett, általában eltemetett 
helyzetű, szerkezetet lehatároló ősi törésvona
lak kulisszaszerű elrendeződése alapján leolvas
ható a vízszintes eltolódások nagyságrendje is. 
A horizontális összetevő helyenként eléri a 2 
km-t. Példa erre a Márkótól ÉNy-ra futó idős 
és Padragkút D-i részén áthaladó fiatal elvon- 
szolódási vonal. A vizsgált terület határain be
lül a többi eltolódás nagyságrendje általában 
100—500 m-es.

Az összes, horizontális összetevővel is ren
delkező törésvonalat a térképezés során idős 
felszakadásoknak véltem, hiszen köztudott volt 
pl. a juraképződményekből álló pászta kulissza
szerű elrendeződése. Kiderült azonban, hogy az 
ajkai szénmedence környékén a felsőkréta, eo
cén és miocén képződmények egyaránt részt 
vesznek a vízszintes eltolódásokban.

A Bakony-hegység tektonikájában jelentős 
szerepet játszó vízszintes elmozdulásokat az el
múlt fél évszázadban számos kutató felismerte, 
de ennek ellenére az azóta folytatott térképe
zések során mindmáig nem sikerült ezeket kö
vetkezetesen nyomon követni, méginkább kelet
kezésük idejét megállapítani.

Telegdi Roth Károly a Matematikai és Ter
mészettudományi Értesítőben 1935-ben publi
kált akadémiai székfoglaló értekezésében ki
emelte a vízszintes eltolódások szerepét a füg
gőleges elmozdulások mellett. Különösen Eplény 
környékéről sorakoztatott fel számos példát a 
mezozoós képződményekben észlelhető vízszin
tes elmozdulásokra, melyek nagyságrendje eléri 
a 4 km-t is. Ezeknek a tektonikai vonalaknak 
keletkezési korát nem rögzítette. A Dudar és 
Csesznek környéki eocén főnummulinás mész
kő az általa leírt legfiatalabb képződmény, 
melyben horizontális elmozdulást említett, bár 
hangsúlyozottan kisebb nagyságrendekkel az 
előzőekhez képest.

Szentes Ferenc az Ajka környéki földtani fel- 
vételezéséről készített kéziratos jelentésében 
1951-ben leírta, hogy a barnakőszénbánya Ár
min aknájának ÉNy-i mezejében a szenonré- 
tegekben 300 m-es vízszintes elvonszolódás ész
lelhető.

A MÁFI Középhegységi osztálya felvételezési 
programjának keretében (1966—1971) készült 
Szentgál, Padragkút és Úrkút jelű, 1976-ban 
nyomtatásban megjelent l:20 000-es méretará
nyú földtani térképekről leolvashatók vízszin
tes elmozdulások, de ezeknek korát nem sike
rült helyesen megállapítani.

Az úrkúti mangánércbánya területén Szabó 
Zoltán a bányabeli és fúrási adatok alapján szá
mos ÉNy—DK-i csapású vízszintes elmozdulás 
jelenlétét állapította meg, melyek megbontják 
a mangánérces rétegcsoport egységét. Ezekről 
a tektonikai vonalakról — többek között,— az 
1977-ben készült. A bakonyi mangántelepek ere
dete című kéziratos munkájában találunk ada
tokat.

Jocháné Edelényi Emőke szóbeli közlése sze
rint (1978) a szenon képződmények vizsgálata 
során a halimba-padragkúti területen kb. 
2 km-es vízszintes elmozdulást állapított meg a 
triász feküképződmények, valamint a Halimbai 
Bauxit, a Csehbányái és az Ajkai Formációk 
elterjedési, kifejlődési jellegei alapján.

A fentiek szerint tehát számos kutató által 
napjainkig kimutatott vízszintes eltolódásokat a 
vizsgált terület egészén nyomon követve igye
keztem a koramezozoós gyűrt szerkezetet leha
tároló mélytörések lefutását részleteiben meg
határozni. Ebben nagy segítséget nyújtottak a 
területen mélyült bauxit-, barnakőszén-, man
gánérckutató fúrások rétegsorai is.

Végül mind az ÉNy-i, mind a DK-i, szerke
zetet lehatároló törésvonalak kulisszaszerű el
rendeződése rögzíthetővé vált. Ezt azért tartot
tam fontosnak, mert — mint a tektonikai tér
képen látható — a halimbai bauxittelep, az 
ajkai medence bauxitindikációi, a kislődi Öreg
hegy bauxitelőfordulása és a városlődi bauxit- 
indikációk mind az ÉNy-i lehatároló törés 
mentén húzódnak. A halimbai bauxittelep át
fedi az idős törésvonalat, a többi előfordulások 
azonban kivétel nélkül a törésvonaltól ÉNy-ra 
húzódnak kb. 500—1000 m széles sávban.

A tektonikai térképen látható a felsőkréta 
képződmények mai elterjedési határa is. Úgy 
tűnik, hogy a vizsgált területen a koramezozoós 
szerkezettel szorosabb kapcsolatot mutat a 
nyersanyag, mint a szenon képződményekkel. 
Ezt a kapcsolatot fő kutatási kritériumként el
fogadva ítéltem bauxitra perspektivikusnak a 
Városlőd községtől DK-re és К-re, a szentgáli 
Tűzköveshegytől ÉNy-ra eső területet. A Vá- 
roslődtől Halimbáig húzódó idős törésvonal 
lefutása ugyancsak meghatározza a bauxitra 
perspektivikus, bonyolultan eltologatott zónát is.

A gyűrt koramezozoós szerkezet DK-i sávja 
— véleményem szerint — bauxit vonatkozásá
ban nem kecsegtet reménnyel. A halimbai 
Malomvölgy bauxitlencséit megkímélte a le
pusztulás, de az eddigi adatokból úgy tűnik, 
hogy egészen Herendig mélyen letarolódott a 
koramezozoós szerkezet DK-i szárnya, s a Kab- 
hegy bazaltja alatt sem várható nagyobb bauxit- 
előfordulás.

A tektonikai térképen feltüntetett, perspek
tivikusnak ítélt zónán belül három területrészre 
javasolható elő- és felderítő kutatás.

Az A-val jelölt Padragkút, B-vel jelzett 
Ármin-akna területrészen a nyersanyag jelen
létét a barnakőszénkutató-fúrások igazolják. Az 
irodalomban a bauxit minőségéről csak szórvá
nyos adatok állnak rendelkezésre. Véleményem 
szerint a két területrész továbbkutatásra érde
mes, bár a kislődi öreghegyi előfordulásnál
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nagyobb bauxittelepre semmiképppen nem sza
bad számítani.

A C-vel jelölt városlődi prognosztikus terület
rész előkutatása a térképezés lezárása óta indo
koltnak látszik. A legújabb szerkezetföldtani 
vizsgálatok után a térképmagyarázóban jelzett 
perspektívitást csak megerősíteni tudom. Ezen 
a területrészen még negatív kutatás esetén is 
olyan lényeges rétegsorokat kapunk, melyek

segítségével végérvényesen kirajzolódik a cseh
bányái medence, herendi árok és a szentgál— 
halimbai gyűrt zóna kapcsolata, mely a kör
nyező területek további vizsgálatához elenged
hetetlenül fontos.
Úgy vélem, hogy nyersanyagkutatás esetén a 
munkálatok minden fázisát részletes szerkezet
földtani elemzésnek kellene megelőznie, mint
hogy a nyersanyagok feltárása ilyen .típusú 
vizsgálatok révén gazdaságosabbá tehető.

Újra megkezdődik Csehszlovákiában az aranykitermelés?

Csehszlovákiában az utolsó kilogramm ara
nyat a Prága melletti Jilovyban termelték ki 
1968-ban. A bányát akkor bezárták, mert nem 
volt rentábilis, mivel nagyok voltak a terme
lési költségek. Az arany és a többi nemesfém 
ára azonban a többszörösére emelkedett, és ez 
új feltételeket teremtett a nyersanyagok ki
használásában.

Az aranykitermelés újrakezdése azonban sok 
beruházást, új munkaerőket és modern ércfel
dolgozási technológiákat igényel. Tehát nagyon 
jól kell hasznosítani az aranylelőhelyeket ah
hoz, hogy kitermelésük hatékony legyen.

Most többek között a Krásna Hora-i bányát 
vizsgálják meg és kezdik újra feltárni, ahol a 
Pribrami Ércbányavállalat ismét meg akarja 
kezdeni az antimonérc kitermelését, és egyút
tal hasznosítani akarja annak aranytartalmát is.

A Krásna-Hora-i termelés előkészítésével 
egyidejűleg fejlesztik az aranyérc-lelőhelyek 
feltárási munkáit is, amelyekkel a prágai Geo- 
industria vállalat foglalkozik. A legnagyobb 
reményeket a jilovy övezethez és a közép
csehszlovákiai gránit-plutonhoz fűzik, amely 
Jilovy és Pribram között fekszik.
(Hospodárské Noviny, 1980. 37. sz.)

Japánban új számítógépprogramot fejlesztettek k i . . .

. . .  amellyel akármilyen tengeri, vagy száraz
földi szénhidrogén-lelőhely helyzete, kiterje
dése és nagysága meghatározható. Az új mód
szer elméleti és gyakorlati ellenőrző vizsgálata 
során olyan hatásosnak bizonyult, hogy ha al
kalmazzák a japán kőolajkutatásban, a sikeres 
fúrások jelenlegi kis száma növelhető. Ez az 
eljárás a japán kőolajkutatás eredményességét 
a fejlett nyugati kőolajkutató vállalatok szint
jére fogja emelni, ugyanakkor jelentős költség- 
csökkenéssel is jár.

A programot kifejlesztő vállalat először az

ismert japán tengerparti kőolaj- és földgáz
lelőhelyeken fogja az eljárást alkalmazni, majd 
a feltételezett kínai tengeri kőolajlelőhelyeken, 
amennyiben ezt Kína elfogadja. A vállalat új 
programja szerint jelforrásként a hagyományos 
hanggenerátort alkalmazzák. A hanghullámo
kat a talajba, a vízbe, vagy a tengerfenékre 
irányozzák, majd figyelik a visszavert hullá
mokat. A program a visszavert hullámok mind
egyikének igen pontos elemzését szolgáltatja, 
és az eredményeket 24 színben kinyomtatja. 
(Energy Report, 1979. 9. sz.)
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