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1. BEVEZETÉS

A Felsővadácsi Breccsa a Gerecse-hegység sajátos kréta időszaki földtani képződménye. 

A Gerecse az Alcapa lemeztömbön elhelyezkedő Dunántúli-középhegység jellegzetes dél-alpi 

kifejlődést mutató része. A középhegység fejlődését a paleozoikum végétől követhetjük nyomon, 

amikor is a hegység az ausztroalpi-dinári lemeztömb részeként a Tethys-óceán déli-délnyugati ré-

szén self helyzetben helyezkedett el. Ezt bizonyítja a több száz méter vastagságban megtalálható 

karbonátos platform eredetű mészkő és dolomit,  amelyet a jurában felnyíló Pennini –óceán által 

előidézett változatos tektonika feldarabolt. A létrejött blokkos tagolódás, emelkedési, illetve süllye-

dési fázisok különböző fáciesű képződményeket eredményeztek. 

A permtől létező Tethys mellék-óceánága a Vardar különösen nagy hatást gyakorolt a Dunán-

túli-középhegységre, ezáltal a Gerecsére. A Pennini-óceánág kinyílása során a jurában kompresziós 

feszültségtér jött létre, amelynek hatására a Vardar-óceánon belül szubdukció eredményezte szigetív 

alakult ki. A kompresszió erősödésével a Vardar az alsó-krétában bezáródott, és az intraóceáni szi-

1. ábra:

A záródó Vardar-óceán és környezetének ősföldrajzi térképe.

FAUPL ÉS WAGREICH (1992) után, FOGARASI (1995) nyomán
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getív az ausztroalpi-dinári szegélyre obdukálódott. E szegélyen, a Tethys szutúra zónájának frontvo-

nalában helyezkedett el a Dunántúli-középhegység részeként maga a Gerecse-hegység is. A követke-

ző ábra szemlélteti az alsó-kréta képződmények kialakulási helyét (1. ábra).

Az obdukálódott szigetív litosztatikus terhelése komoly pressziót gyakorolt a Gerecsére. Ek-

kor alakulhattak ki azok a csatornák, amelyek a kontinentális lejtőn az alsó-kréta képződményeket 

szállíthatták, és jellegzetes szubmarin törmelékkúpokat halmoztak fel. Ennek folyományaként jöttek 

létre az alsó-kréta sziliciklasztos üledékek, így többek között a Felsővadácsi Breccsa is, amelyre vizs-

gálataim irányultak. A képződmény erősen kötött, jobbára izometrikus, de változatos szemcsemére-

te, szélsőséges kerekítettsége miatt szállítódásának iránya és körülményei vitatottak. 

A tanulmány alapvető célja éppen ezért a Felsővadácsi Breccsa néhány lelőhelyén a kavicsmé-

retű  alkotóelemek szállítási  irányainak,  szállítási  módjának  és  ezek  térbeli  változékonyságának  a 

meghatározása, ezáltal a paleogeográfiai rekonstrukciós munkákhoz való hozzájárulás.

2. A GERECSE KRÉTAIDŐSZAKI KÉPZŐDMÉNYEINEK 
KUTATÁSTÖRTÉNETI VÁZLATA

A Gerecse-hegységben a krétaidőszaki képződmények jelenlétét elsőként HANTKEN M. ismerte 

fel. Az alsó-kréta képződmények „háromosztatúságát” 1868-ban jegyezte le. Megállapította a már-

ga-, homokkő- és konglomerátum rétegcsoport egymásra települését, valamint megfigyelte a márga 

és homokkő rétegek váltakozását is. 

Később HOFMANN (1884) a kréta időszaki képződmények legalsó rétegcsoportjának pontos is-

mertetésével egészítette ki a HANTKEN által háromtagozatúnak leírt Gerecse-hegységi alsó-kréta ré-

tegsort. Leírta és szelvényben ábrázolta a jura és kréta képződmények egymásra településének mód-

ját. 

SOMOGYI K. (1914) elsősorban a gazdag fauna feldolgozását végezte el, ezzel a kréta rétegössz-

let pontosabb és részletesebb tagolását valósította meg. 

VÍGH Gy. (1952) hosszú időn át végzett pontos térképező és anyaggyűjtő munkát ugyanitt. Té-

mámhoz kapcsolódó jelentős megállapítása volt, hogy a titon mészkő felett egy szürke árnyalatú 

glaukonitos mészkőbreccsa települ, amely mindenütt megtalálható, ahol a titon mészkő is. 

A később született szintetizáló összefoglaló közül  FÜLÖP (1958) monográfiáját kell kiemelni. 

Ezt követően közel 30 évig nem történt előrelépés, majd SZTANÓ (1990) a Lábatlani Homokkő kor-

szerű szedimentológiai feldolgozásával adott új impulzusokat a kutatásnak. 1995-ben az Általános 

Földtani Szemlében kerültek összefoglalásra a gerecsei kréta képződmények szedimentológiai, pale-

ontológiai és petrológiai vizsgálatainak legújabb részeredményei.
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3. A FELSŐVADÁCSI BRECCSA (B
FK1) FÖLDTANI KÖRNYEZETE, 

ELTERJEDÉSE ÉS JELLEMZÉSE

A breccsa a Berseki Márga Formációhoz tartozó, tagozat szinten elkülönített litosztatigráfiai 

egység, amelynek előfordulását a Gerecse ÉK-i részében — szálkibúvásként és fúrásokban — Lá-

batlantól Szomódig ismerjük. Jelentősebb feltárásai a lábatlani Törökösbükkön, a tardosi Szél-he-

gyen, illetve a jelenleg ismert legnyugatabbi előfordulásán, a szomódi Tűzkő-hegyen ismertek. Hely-

ben maradt, illetve lejtőtörmelékként több helyen is megtalálható, pl. a Nyagda-árokban, a tardosi 

Bánya-hegyen, stb (2. ábra). 

A képződmény a Gerecse keleti részén a Berseki Márga bázisközeli  rétegeiben jelenik meg 

közbetelepülésként (pl. Törökösbükk), míg a Gerecse nyugati felében a vékonypados, calpionellás 

titon korú Szentivánhegyi Mészkőbe ágyazódik (pl. tardosi Szél-hegy, szomódi Tűzkő-hegy).
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2. ábra

A jura-kréta határ gravitációsan átülepített képződményei az É-Gerecsében. (BÁRÁNY M. 2004)
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A Felsővadácsi Breccsa alapvetően oligomiktnek tekinthető, miután túlnyomórészt mészkő, 

radiolarit és bázisos vulkanit alkotja. Kivételesen ultrabázit is fellelhető benne, amely a vékonycsi-

szolatos vizsgálatok alapján már szerpentinitté alakult át. 

A cement és a mátrix anyaga is  karbonátos.  A kőzet jobbára szemcsevázú extraklasztit.  A 

breccsában található bázisos vulkanit és radiolarit a Vardar-óceán harzburgitos alprovinciájából ere-

deztethető, amely az óceán záródásának eredményeként létrejött szigetív ofiolitos sorozatának ré-

sze. A mészkőklasztok a karbonát platform lepusztulásából eredeztethetők. A kőzet konglomerá-

tum és breccsa közötti átmenetnek tekinthető, szemcseeloszlása széles spektrumot mutat, polidisz-

perz.

A Felsővadácsi Breccsa egyben egy szekvencia határt is jelöl (3. ábra), az itt kezdődő szuper-

ciklus köteg az alsó zuni B (EZB2) szuperciklus köteggel azonosítható. A tagozat szinten elkülöní-

tett medencealjzati törmelékkúp egybeesni látszik a relatív tenger-szintváltozási görbe minimumával 

(HAQ B.  et  al.  1993.),  valamint  a  Párizsi-medencei  és  észak-jurabeli  maximális  regressziójával 

(CLAVEL et al. 1992). 
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3. ábra

A Gerecse kréta képződményei (CSÁSZÁR, 1997 után FOGARASI, 2001 alapján módosítva. 
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4. A VIZSGÁLATI MÓDSZER BEMUTATÁSA

A breccsa vizsgálata két fázisban zajlott. Terepi méréseket végeztem, majd a begyűjtött irányí-

tott  mintákat laboratóriumban vizsgáltam. Olyan jellemző helyről  történt  a mintavételezés,  ahol 

szálkőzetben fordul  elő  a  breccsa,  és  vélelmezhetően fő vonulata  lehetett  az üledékáramlásnak. 

Ezek a következők: Törökösbükk, a tardosi Szél-hegy valamint a szomódi Tűzkő-hegy. Törökös-

bükkről két minta vételére is sor került különböző rétegekből, mivel e helyen mutatkozott a breccsa 

a legvastagabbnak, és felmerült annak lehetősége, hogy a breccsatest különböző rétegein belül vál-

tozhat a szemcseorientáció.

Miután a vizsgálat legfőbb célja a szemcsék mozgási irányának meghatározása volt, alapvető 

feltétel volt az orientált mintavétel és a lelőhely jellemzőinek dokumentálása. 

4.1. Terepen mért és rögzített adatok

• Földrajzi koordináták,

• réteglap dőlésének meghatározása, ahonnan a minta származik,

• rétegvastagság meghatározása, amennyiben lehetséges,

• fényképek készítése,

• makroszkópos vizsgálatok (szöveti, szerkezeti, anyagi jellemzők).
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4. ábra

A tardosi szél-hegyi és szomódi tűzkő-hegyi mintavételi helyek. Jól megfigyelhető a breccsatest 

nyugati irányú kivékonyodása
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4.2. Laboratóriumi munkák

4.2.1. Szemcseorientációs mérések, az adatok feldolgozása

A mérésekhez a begyűjtött mintákat a réteglapra és egymásra merőleges síkok mentén fel kel-

lett vágatni. A réteglappal párhuzamos felületeken megtörtént az északi irány bejelölése, mivel eze-

ken a síkokon a szemcsék hossztengely irányultsága volt a fő vizsgálati szempont. A réteglapra me-

rőleges felületeken pedig rögzíteni kellett a síkok orientációját a későbbi dőlés meghatározás érde-

kében.

A mintánként kapott három-három egymásra merőleges mérési sík képe az adatok pontossága 

érdekében szkenneléssel számítógépre került, és a méretarányok rögzítése mellett megtörtént kina-

gyításuk. Erre azért volt szükség, mert szabad szemmel a mért legkisebb szemcsén már nem lehetett 

a méréseket elvégezni. A mérési tartomány a 2 mm-es, illetve az ennél nagyobb szemcsékre terjedt 

ki. Külön leválogatásra került a 8 mm-nél nagyobb szemcsék adatsora, mivel e fölött a mérettarto-

mány fölött már pontosabban megállapítható a fő és kistengely, amennyiben nem izometrikus a tör-

melékszemcse. 

A számítógép  képernyőjén  történő  feldolgozás  során  a  Corel  Draw,  ImageJ,  Excel,  Rock 

Works, Geotrig és Sztereo programot használtam. 

Meg kell jegyezni, hogy az orientációs mérést jó pár tényező nehezítette. A klasztok izometri-

kussága, a szemcsék és az alapanyag hasonló összetétele, a kőzet erős kötöttsége és homogenitása 

mind-mind komoly akadályokat jelentett. 

A szemcsék rögzítésre került adatai:

• fő- és kistengely hosszak, 

• tengelyarányok,

• orientáció,

• anyagi összetétel.

Az adatok feldolgozásának módszerei:

• matematikai statisztikai módszerrel (számtani átlag, szórás, módusz, medián, átlagos ab-

szolút eltérés) megtörtént a csapásirányok, dőlések, fő-, és kistengely adatok feldolgozása 

(Excel)

• kördiagramok készültek a szemcsék izometrikusságáról, dőlésmegoszlásáról, a csapással 

és dőléssel nem rendelkező szemcsék megoszlásáról. (Excel)
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• Rock Works programmal rózsadiagramok készültek a réteglappal párhuzamos felülete-

ken mért szemcsék csapáseloszlásáról. 

• Háromszög diagramokon ábrázoltam a klasztok anyagi megoszlását (Rock Works)

Az orientációs mérés elve:

A  réteglappal  párhuzamos  felületeken  a  szemcsék  hossztengelyirányának,  azaz  csapásának 

meghatározását végeztem el, míg a réteglapra merőleges két másik felületen — a sík orientációjának 

bejelölése után — a szemcsék dőlésszögét határoztam meg. 

Azért mértem két felületen, hogy ezekből az áldőlés adatokból — a mért síkok orientációjának 

ismeretében — ki tudjam számolni a valódi dőlésszöget és irányt (5. ábra). 
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5. ábra

A Felsővadácsi Breccsa egy mintájának réteglapra merőleges felületén a sík áldőlés 

irányainak meghatározása és a szemcsék áldőléseinek mérése.
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Ez két lépésben történt:

• 1.  lépés: a  Geotrig  program segítségével,  amely  trigonometrikus  módszerrel  2  áldőlés 

irányból illetve dőlésszögből számít ki egy-egy dőlésértéket. A programmal kapott adatok 

még nem adták meg a valós értékeket, mert szintes helyzetbe kellett forgatni a rétegeket, 

miután azok jelenlegi dőlése a tektonikai mozgásokat tükrözi. 

• 2. lépés: a rétegek visszaforgatása a Sztereo program segítségével.

A méréseket a 8 mm-nél nagyobb szemcséken végeztem el, mert úgy gondoltam, hogy ezek 

orientációja reálisabb képet ad.

4.2.2. Vékonycsiszolat készítése és vizsgálata

Vékonycsiszolat készült a Törökösbükki mintából azzal a céllal, hogy a kőzet belső szerkezeti, 

szöveti elemeit tisztázni lehessen, valamint a mikroszkopikus méretű ősmaradványok megfigyelése 

is lehetővé váljon.

4.3.3. CT vizsgálat

A vizsgálat a szemcsék térbeli helyzetének meghatározása érdekében, valamint a mérések és 

számítások ellenőrzésére történt. A vizsgálatot a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradioló-

giai Intézetének munkatársa, Földes Tamás irányította. A vizsgálat a szomódi lelőhelyen vett kőzet-

ből történt, annak okán, hogy a szemcsék orientációja ebben a mintában volt a legmarkánsabb. 50 

db felvétel készült, egymástól 1 mm-es távolságban, azonos sűrűségtartományban. 

5. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

5.1. A szemcsék mérési eredményeinek értékelése

A minták különböző síkjain több mint 1300 db, 2 mm-nél nagyobb klasztot sikerült megmér-

ni, ebből több mint 230 db 8 mm-nél nagyobb volt. 

Az 1. táblázat bemutatja az összes mért szemcse főtengelyeinek átlagait és az ebből külön levá-

logatott 8 mm-nél nagyobb szemcsék adatait, valamint az egyes lelőhelyekhez tartozó főtengelyátla-

gok különbségeit.
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Méréseim szerint  a breccsatest nyugati irányú kivékonyodásával összhangban a szemcsék át-

lagmérete is csökken.

A klasztok főtengely-hossza zömében a 4–8 mm (dara-kavics) közötti tartományban volt. En-

nél nagyobb klasztok csak elvétve fordultak elő. A legnagyobb méretű szemcse átmérője 40 mm 

volt, a minta Törökösbükkről származott (6. ábra). 

5.1.1. A szemcsék morfológiai és anyagi tulajdonságai

A  breccsa klasztjainak  egynegyede izometrikus  volt, és  szélsőséges  kerekítettség  jellemezte 

őket. Ezeknél a szemcséknél nem lehetett orientációt mérni. A legtöbb izometrikus szemcse a Tö-

rökösbükkről származó 1 sz. mintában volt. 

A breccsa anyagát 80–85%-ban mészkő adta, a bázisos magmatit és a radiolarit alárendelt, 15–

20% arányban volt jelen (7. ábra). 

5.1.2. Csapások

A csapásátlagok, valamint a csapásmaximumok egyértelmű ÉK-DNy-i orientációt mutatnak .

2 mm-nél nagyobb klasztoknál...........63–243º

8 mm-nél nagyobb klasztoknál...........74–254º

A törökösbükki és szomódi mintáknál a csapásmaximumok meg is egyeznek (50-230o) Ettől 

eltérnek a tardosi minta réteglappal párhuzamos felületén mért szemcsék értékei, amelyek inkább É-

D, illetve ÉNy –DK-i orientációt mutatnak. Ennek magyarázata további vizsgálatokat igényel (8. és  

9. ábra).
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Főtengely adatok átlagai

2 mm-nél nagyobb klasztoknál.....................6,64

8 mm-nél nagyobb klasztoknál...................12,78

törökösbükki mintánál......................................8,2

tardosi mintánál.................................................6,2

szomódi mintánál..............................................3,9

1. táblázat

A különböző lelőhelyek mintáin mért szemcse-főtengelyek adatai.
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6. ábra

A réteglappal párhuzamos felületeken mért szemcsék főtengelyeinek hisztogramjai.
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7. ábra

 A minták anyagi összetételét ábrázoló háromszög diagram.

8. ábra

A réteglappal párhuzamos felületeken mért szemcsék orientációi a törökössbükki minkákban 

(rózsadiagram)
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5.1.3. Dőlések

8 db réteglapra merőleges metszet állt rendelkezésre. A síkok orientációjának ismerete mellett 

a szemcsék adott irányhoz tartozó áldőléseit lehetett megállapítani. A metszetek közül 6 db ÉK-

DNy-i irányultságú volt, amelyben a klasztok dominánsan 30-40o  dőlésszöggel DNy-i irányba dől-

tek. A másik két metszet ÉNy-DK-i irányultságú volt, ahol az egyik metszetben ÉNy-i, a másik 

metszetben DK-i irányba dőltek dominánsan a klasztok. A 8 mm-nél nagyobb szemcsék még mar-

kánsabban dőltek DNy-i irányba (2. táblázat). 

Ezeni adatok alapján kijelenthető, hogy az adott minta réteglapra merőleges felületére kiszámí-

tott valós dőlésátlag érdemben nem tért el a hozzá tartozó, réteglappal párhuzamos felületen mért 

csapásmaximumtól. Ezen értékek pedig kivétel nélkül DNy-i orientációt mutatnak.

Mivel a jelenlegi rétegdőlések a különböző tektonikai mozgásokat tükrözik, kísérletet tettem 

arra, hogy az adott rétegeket visszaforgassam vízszintes helyzetükbe, azért hogy megállapíthassam, 

miként változik így a szemcsék irányítottsága. Ezt a 8 mm-nél nagyobb szemcséknél végeztem el. 

Mivel a 8 mm-nél nagyobb szemcsék száma statisztikusan kevés volt, így meg kell jegyezni, 

hogy a visszaforgatás után sem beszélhetünk egyértelmű orientációról.

Példa a visszaforgatásra a Törökösbükki 1sz. mintán (Sztereo programmal):

Kiinduló adatok: 

• a 8 mm -nél nagyobb szemcsék valós dőlés átlaga: 254o/41o (DNY)

• a jelenlegi rétegdőlés: 356 o /20o 
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9. ábra

A réteglappal párhuzamos felületeken mért szemcsék orientációi. a szomódi éa a tardosi mintákban

(rózsadiagram)
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A program ezen értékek felhasználásával vízszintes helyzetbe állította a réteget. Így a Törökös-

bükki mintában a szemcsék eredeti dőlés átlaga 235/49o – nak adódott. Tehát ez az adat is a DNy-i 

irányt mutatta.
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10. ábra

A Törökösbükki 1. minta szemcséinek dőlés átlagai eredeti rétegdőlés mellett, és szintes 

helyzetbe forgatott rétegdőlésnél. (alsógömbi főkör)

Minta megnevezése
Dőlésirány/dőlésszög (fok)

valós dőlés
Csapásmaximumok (irányszög)

törökösbükki 1
82/33,4 (KÉK)

254/41 (DNy)
65−245 (ÉK−Dny)

törökösbükki 2.
57/32,1 (ÉK)

238/33,3 (DNy)
50−230 (ÉK−DNy)

tardosi
11/41 (ÉÉK)

200/43,2 (DNy)
5−185 (É−D)

szomódi
66/43,6 (ÉK)

250/48(DNy)
55−235 (ÉK−DNy)

2. táblázat

Az egyes minták réteglapjaira merőleges felületeken mért 8 mm-nél nagyobb szemcsék valós 

dőléseinek számtani átlagai, valamint az erre merőleges, réteglappal párhuzamos felületen mért 

csapásmaximumok adatai.
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5.2. Vékonycsiszolatok vizsgálati eredményei

PIROS Olga (szóbeli közlés, 2007) a készült vékonycsiszolatokból különböző zöldalga taxono-

kat határozott meg: Actinoporella sp., Salpingoporella sp. több faja. Acroporella sp., Piriferella sp., Acroporella  

sp., Actinoporella sp., Praturlonella sp., Clypeina sp. 

Ezen kívül különböző foraminiferák, echinodermata töredékek, bacinella telepek is mutatkoz-

tak. (CSÁSZÁR G.& SZINGER B. 2007) A szemcsék biosztatigráfiai értékelése folyamatban van.
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11. ábra

Vékonycsiszolat fényképe a Törökösbükki 1. sz. mintáról.

A kőzet szöveti elemzése során főként pelpátos grainstone-nak, máskor biomikrites mudstone-nak 

látszott. Az ábrán látható a klasztok jó kerekítettsége, és változatos mérettartománya.
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5.3. CT vizsgálatok eredményei

Nehezítette a vizsgálatot, hogy a kőzetben a szemcsék és kötőanyaguk azonos sűrűségűek, a 

jól  elkülöníthető  bázisos  magmatit  és  tűzkő csak elenyésző számban mutatkozott.  A kisméretű 

szemcséket csak két-három szelvényen át lehetett a felvételeken követni, így orientációjukra nem le-

hetett megállapításokat tenni. A vizsgálat ugyanakkor betekintést nyújtott a kőzet belső struktúrájá-

ba, és igazolta azt a feltételezést, hogy a módszer alkalmas lehet nagyobb klasztokat tartalmazó, ke-

vésbé homogén és kötött,  eltérő cement és mátrix anyagú polimikt  kőzetek szemcseorientációs 

vizsgálatára. 
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14. ábra

A szomódi lelőhelyen vett mintáról készült CT felvétel egymástól 1 mm-re lévő metszetei. 

A piros kör jelzi a nyomon követhető szemcsét.
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6. ÉRTÉKELÉS

A vizsgálat célja — a szemcsék szállítási irányának és módjának megállapítására tett kísérlet — 

teljesült. A réteglapon mért klasztok egyértelműen ÉK-DNy-i orientációt mutattak, és ezektől a szá-

mított valós dőlésirányok sem tértek el érdemben. Így tehát a szállítás valószínűleg ÉK-ről DNy-i 

irányba történhetett, miután a krétában uralkodó pelogeográfiai és geomorfológiai viszonyok nem 

teszik lehetővé a DNy-ról történő szállítást. 

A szemcsevizsgálatok és a vékonycsiszolatok elemzése során imbrikáció jelei, a szemcsék kere-

kítettsége és részben izometrikussága miatt nem mutatkoztak. 

A kutatás során kiderült, hogy nemcsak a breccsatest vékonyodik ki, hanem a szemcseméret is 

csökken nyugati irányban, a test Szomód térségében ékelődik ki. 

A klasztok szállítási módját illetően a zagyárral történő szállítás szinte kizárható, hiszen egyér-

telmű gradációt egyik mintában sem találhatunk. A breccsa olisztoszinagmának tekinthető, amely a 

törmelékfolyás  és a  szemcsefolyás  közötti  átmenet,  de inkább a szemcsefolyáshoz  áll  közelebb. 

Többnyire a szemcsék lekerekítettségének oka is ebben rejlik, miután a klasztok a szállítás során bo-

nyolult interakciók sorozatán mennek keresztül, folyamatosan koptatódnak és kvázi úsznak az alap-

anyagban. 

Nem nyert  igazolást,  hogy a  breccsa fő tömegét  adó mészkőszemcsék a triász  Dachsteini 

Mészkőből származnának (Fülöp 1958). A Triasinák teljes hiánya, valamint a Clypeina jurassica előfor-

dulása jura illetve kréta időszaki képződményre utal. 

7. A KUTATÁS TOVÁBBI LEHETŐSÉGEI, MÓDSZEREI

További paleontológiai vizsgálatokat igényel az összetevő kőzetek lito-, bio-, és kronosztrati-

gráfiai meghatározása, valamint a CT vizsgálat újbóli megismétlése nagyobb klasztokat tartalmazó 

breccsa test esetében. Gondolkodásra ad okot a tardosi Szél-hegyről származó mintán mért, a többi 

réteglapon mérthez képest eltérő csapásirány, amelynek esetleg geomorfológiai okai például a Tar-

dos közeli Gorba-hát krétaidőszaki kiemelkedettebb helyzete lehetett, hiszen azon már a malm üle-

dékek is csak foltokban bukkannak felszínre. 
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