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AZ EPLÉNYI ÁTTOLÓDÁS A BAKONY HEGYSÉGBEN.

Irta: Földvári Aladár dr*

A 15—24. ábrával.

1982. évben a bakonyi mangánérctelepek tanulmányozása köz-

ben az akkor még kezdetleges eplényi feltárásokat is felkerestem.

Ürkúti tapasztalataim alapján az eplényi érctelepet is liászmész-

köböl álló karsztfelszínre lerakott, kontinentális eredet mocsár-

ércnek tartottam. 1938. év nyarán Kállai Géza bányaigazgató

úr szívessége folytán újra tanulmányozhattam az eplényi feltárá-

sokat, melyek a bakonyi hegyszerkezeti kutatások egyik kulcs-

pontját képezik. Eredetileg részletes felmérések alapján szándékoz-

tam az új feltárásokat leírni, most azonban ketts ok késztet arra,

hogy megfigyeléseimet közzétegyen!. Egyik ok, hogy a m. kir.

Földtani Intézet igazgatósága a Felvidéken jelölt ki számomra
munkaterületet és így elreláthatólag évekig más elfoglaltságom

lesz. A másik ok; úgy látszik a magyar földre vonatkozó kutatások

új korszakához közeledünk, egyre szaporodik a megfigyelések

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. június 5-i szak-

ülésen.
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száma, melyek alapján új hegyszerkezeti szintézis készülhet és így

szükségesnek tartom, hogy az Ei)lényre vonatkozó adatok is köz-

ismertek logyenek.

A mangánércte.lepekre vonatkozó dolgozatom megjelenése

után készült tplényi feltárások közül a következk alapvet fon-

tosságúak,

liéyi léyakti'i szelvénye.

O.ÜO— 1.10 ni lösz,

1.10—8.00 m sárga szinii kovasavas mészk (fels liász),

8.00

—

11.00 m vörös szín krinoideás mészk (középs liász),

11.00

—

20.00 m mangánérc, kísér tarkaagyagokkal.

Az ércte.lepes csoport alatt végzett fejtésekben és •fúrásokban pedig

a fekv alsóliászkori bracbiopodás mészkövet találták meg.

A 21. számú fúrás szelvénye.

0.00— 8.00 m sárgás szín kovasavas mészk (fels liász),

8.00

—

20.00 m mangánérc, kísér tarkaagyagokkal,

20.00

—

39.00 m homok, (miocén) vetdés mentén a fúrás szelvé-

nyébe beékeldve,
39.00

—

43.80 m alsó liászkori bi’achiopodás mészk.

15. ábra. Az eplénj'i mangánércbánya környékének földtani vázlala.

Jelmagyarázat. 1 = miocén homok; 2= fels liász kori kovasavas márga
és mészk; 3 = középs liász kori krinoideás, cepbalopodás mészk;
4 = barrémiai kontinentális tarka agyagok mangánérccel; 5 == alsó liász

mészk karsztosodott felszíne; 6 = áttolódási breccsia; 7 = az áttolódás

síkja; 8 = keskenyvágányé vasiit; 9 = a vetdés síkja.

A 22. számú fúrás szelvénye.

0.00— 2.20 m törmelék,

2.00—11.00 m sárgaszín kovasavas mészk (fels liász),

11.00

—

29.00 m vörös szín bracbiopodás mészk (alsó liász).

27.00

—

29.00 m vörös szín bracbiopodás mészk (alsó liász).

Az új légakna szelvénye a 22. számú fúráshoz volt hasonló.
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E szelvények kétségtelenné tették azt, hogy a kontinentális

eredet tarka agyag mangánérctartalmú rétegei felett újra tengeri

eredet liászkori rétegek következnek, még pedig olyan lapos tele-

püléssel, hogy ez a település vetdéssel nem magyarázható.
A mangánérctelepek keletkezésére vonatkozó tanulmányom-

ban megállapítottam, hogy a maiigánérctelepek a hauxitokkal

D. s £. N.

16. ábra. Az eplényi áttolódás vázlatos szelvénye.

Jelmagyarázat: T = miocén homok. A fels pikkely rétegsorában: ‘2 =
dogger mészk; 3 = fels liász kovasavas márga és mészk; 4 = középs
liász cephalopodás mészk; 5 áttolódásos breccsia. Az alsó pikkely ré-

tegsorában: 6 = barrémiai kontinentális tarkaagyagok mangánérccel;
7 = kéregére az alsó liász mészk karsztosodott felületén; 8 = alsó liá.sz

mészk; 9 = az áttolódás síkja; 10 = a vetdés síkja; 11 = kaotikus

gyrdések a tarka agyagokban; 12 = külfejtés.

D=S É=N

17. ábra. Vázlatos szelvény az eplényi mangánérebánya mélymüvelé-

sein keresztül. '

Jelmagijarázat. 1 = karsztosodott felszín alsó liász mészk; 2 = barré-

ndai tarka agyag mangánérccel; 3 = fels liász kori kovasavas mészk;
4 dogger kori mészk; 5 = az áttolódás síkja; G = a vetdés síkja.
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(‘íiyiitt cfíy karsztosodott, inezozói kzetekbl álló felszínre rakód-

tak e^y nafíy szárazföldi idszak alatt. Az eocéiikori fedkzetek

alapján e szárazföldi periódust eocén eltti (paleocén-fels kréta)

korúnak tartottam.

Közben mefíjelentek telefídi R ó t b K á r o 1 y professzor és

tanítványainak, különösen ifj. Noszky Jennek vizsgálati

eredményei, továbbá \' a d á s z K 1 (> m é r n e k a bauxitokra vonat-

kozó tanulmányai. Telegdi Kotb Károly és ifj. Nos zky
Jen szerint a bakonybegységi bauxit telepek a barrémien kor-

szak szárazföldi képzdményei. a d á s z Kleméi- ugyanerre az

eredményre jut, azonkívül csatlakozik megállapításaimboz, mely

szerint a bauxit és mangánérc telepek egykorú, de különböz fáciesü

képzdmények. A Bakonybegység sok bolyén sikerült kimutatni,

bogy a felskréta korszak tengeri eredet mészkövei a bauxittele-

peket fedik. Elsnek az Ajka—Csingervölgyi szénbánya feltárásai-

ban sikerült krétakori rétegek alatt bauxitot találni. Késbb más
b.elyeken is. Betetzte e megállapításokat az a tény, bogy az úrkúti

]S. ábra. Az eplényi mangánércbánya külfejtése az 1938. évben. (P''énykép)

A beírt betk magyarázata: a = alsó liászkori mészk; m = barréiniai

kori mangánérc és tarkaagyag; K = középs liász kori mészk; f = fels

liászkori mészk; b = áttolódástól keletkezett breccsia. Az áttolódási

sík az m és K réteg között van.

mangánércbányában a mangán telepek felett krétakori, tengeri ere-

det mészköveket találtak.

Az ismeretek fejldése folytán a bauxit és mangánérctelepek
barrémien kori képzdését kellett elfogadni a régebben általam is

vallott kréta korszak végi keletkezéssel szemben.

Megjegyzem, hogy az úrkúti mangánérctelep mocsárérc jel-

legét elször P a p p Károly és utána tanítványa Pobozsny
István bányamérnök közölte az irodalomban. Laczkó Dezs
ifj. Lóczy Lajos és Szentes Ferenc már régebben tudo-

mással bírtak arról, hogy az eplényi mangánérctelepek felett tengeri

eredet liászkori rétegek is vannak és azért e telepeket liászkorinak

tartották. Megfigyelésükrl Szentes Ferenc szóbeli közlésébl

értesültem.
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Ezekre az ellentmondó adatokra véglegesen világosságot ve-

tettek az új eplényi feltárások. Kállai Géza bányaigazgató úr

a bányászat érdekében, hogy tisztán lásson e szövevényes kérdésben,

alkalmas helyen nagyobb külszíni fejtést nyitott. így az ö érdeme,

hogy az ércbányászat fellendítésén kívül ez a földtan szempontjá-

ból fontos kérdés is nem várt módon érdekes megoldást nyert.

A külszíni fejtésben ugyanis napvilágra került az alsó liász-

kori brachiopodás, krinoideás mészk karsztosodott felülete, melyre
a mangánérctartalmn tarka agyagok diszkordánsan következnek.

Az érctelepes csoport felett lapos dlés rétegekben, hol a középs
liászkori vörösszín cephalopoda tartalmú krinoideás mészk, hol

a fels liászkori tüzköves sárga mészk és márga, hol pedig vegyes
kzetekbl álló, tektonikus eredet breccsia következik. E fed réte-

gek 15—30" dlések, a dlésirány közelítleg északi.

19. ábra. Az eplényi mangáiiércbánya fényképs. 1931.

Maiigánérces tarkaagyagok kaotikus gyrdése.

Ugyanezek a jelenségek figyelhetk meg a földalatti fejté-

sekben is. Ifj. Noszky d e n -vel 1940. máju.sában együttesen vég-

zett látogatásom alkalmával sikerült a földalatti bányamvelésben
a kövületes doggert is megtalálni. A dogger mészk néhol konkor-

dánsan következik a fels liász mészkre, találtunk azonban olyan

helyet is, ahol a fels liász mészkvel meredek vetdés mentén

dogger inészkhl álló red érintkezik. A feltárások keleti végén

pedig a dogger mészk közvetlenül az érctelepes tarka agyag cso-

portra fek.szik.
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Kövületanyafíoniat átadtam ü'j. N o s z k y ,I e n ö úrnak, ki

bakonyi i'tdvételci alatt az oplényi olöfordulást is részletesen íel-

dolgozza.

A manííánéretelep tebát kísér tarkaagyaíí réteííjeivel a fekü

alsóliász mészk és födmészkvek közt kelet-nyufíati esapású, észak

felé dl telepet képvisel. A tarkaaM'yají réte'íesoport vastafí-

‘20. ábra. Az epléiiyi maiifráiiérebánya külfejtésének fényképe az 1958.

évben. Betnmaffyarázat: a= alsó liászkcri mészk karsztosodott felü-

lete; m = barréniiai korú maiiffánércos tarkaasyaír. A gruritónál a bar-

rémiai karsztfelület tölesére látbató.

21. ábra. Az epiényi mangánércbánya külfejtésének fényképe az 1938.

évben. Betmagyarázat; a = alsó liászkori mészk; m barrémiai man-
gánérces tarkaagyag; K = középs liász; F = fels liász; x = lehthyo-

saurus csigolyák lelhelye.
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sága ersen változik, átlagos 10—12 m vastagsága a feltárások keleti

végén 20—30 cm vékony réteggé préseldik ki a fek alsó liá-:z-

niészkö és a fed dogger mészk közt.

Az érctelepes tarkaagyag úgy a fek, mint a fed kzetek
felé diszkordáns helyzet. A fek mészk felé eróziós diszkordancia

választja el az érctelepes csoportot (karsztfelszín). A fedben lév
liász és dogger rétegek pedig tektonikus diszkordanciával köveS
keznek az érctelepes tarkaagyag csoport felett, mely abban a jelen-

ségben jut kifejezésre, hogy az érctelepes csoporttal a fed rétegek

közül mindig más érintkezik közvetlenül. Ersen hangsúlyozza a

tektonikus diszkordanciát a fed liászrétegek alatt a Géza lejtakna

és a felszíni mvelés közti falban az érctelepes rétegek felett talál-

ható breccsia. Az érctelepes tarka agyag rétegsor liászkora eUen
szól, hogy a Dunántúl jura rétegsorában éppen a liász rétegsor a

22. ábra. Az eplényi mangánércbánya külfejtése az 1938. évben. Bet
magyarázat: B = liászkori mészk karsztos felületén kiálló tüzköves

kérg bre, a tüzköves liászmészk eróziós roncsa; b = áttolódástól

keletkezett breccsia.

legteljesebb, hiánynélküli tengeri sorozat, két liász szint közé a

tarka agyagok képzdése idejére szárazföldi periódus beiktatása

nehézséggel jár és nem következetes eljárás. E sajátszer rétegsor

csak áttolódásos szerkezettel magyarázható meg. Az alsó pikkely

rétegsorára, mely aksó liászmtszkbl és erre diszkordánsan települt

barrémien kori mangánérces tarka agyagokból áll, északról délfel,

ó

rátolódott a fels (takaró) pikkely. A felspikkely rátolódása a tarka

agyag rétegcsoporton mint csúszó rétegen történt. Közben a már
eredeti településénél fogva is egyenltlen vastagságú agyagos réteg-

csoportot kihengerclte, annyira hogy helyenkint csak 20—30 cm
vastagságú tarkaagyagréteg van a takaró pikkely és a fekü alsóliász
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mészk között. Efíves helyeken a tarkaafíya.i; fels réteííeinek kao-

tikus összeííyürdése is mefífifíyelhet a fed pikkely alatt. A fed
pikkely alsóbb taíí.jai hel.venkint elmorzsolódtak vafí.v a mozííásban

elmaradtak, ilyenkor a felsbb tagok kerültek a tarka agyaggal
közvetlen érintkezésbe. Az elmozdulás következtében keletkezett ta-

karó i)ikkely alatt van a már említett áttolódási breeesia. A fed pik-

kely rétegsora az eddigi megfigy-elések szerint alulról felfelé: 1. át-

toUklási breeesia, 2. közéj)s liász, krinoideás, eepbaloj)odás vörös-

szín mészk, 3. fels liász, tnzköves mészk, illetve márga, 4. dog-

ger mészk.

A takaró i)ikkely és a mangánérctelep is észak felé egy 307-127*^

esapásn 58—62“-al északkelet felé (37® felé) bajló vetdés! sík mentén
végzdik, melyen tál az eplényi vasúti alagút dombjának mioeén-

kori homok, kavics és alárendelten agyag rétegekbl álló csoportja

következik. Hogy ez a miocén rétegcsoport a mezozoi rétegekkel

23. ábra. Az eplénj'i mangánércbánya külfejtésének fényképe az 1938.

évben. Betümagyarázat: a = alsó liászkori mészk; v = a mészk karsz-

tos felülete kemény mangánérc kéreggel; m = barrémiai korú mangán-
érees tarkaagyag.

vetdés mentén érintkezik, azt id. L ó c z y Lajos a Balaton mono-
gráfiája I, kötetében az 503. oldalon lév 263. ábrán már rögzítette.

Az eplényi mangánércbánya feltárásában még számos sztra-

tigráfiai és hegyszerkezeti részlet vár megvilágításra, ezek meg-
oldása ifj. Noszky Jen barátomra vár, itt csupán a legfonto-

sabb hegyszerkezeti vonásokat ismertettem.

Az eplényi áttolódás felfedezése érinti a bauxit és mangán-
érc kutatás szempontjait is, ebben az esetben ugyanis az érceknél

idsebb kzetek alatt is lehet ércet találni. így az eplényi mangán-
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érc bánya már eddig is többszörösét szállította a szakértk által

feltételezett ércmennyiségnek.

Az eplényi feltárásokban megfigyelhet jelenségek nem mind-
egyikét sikerült eddig megoldani. Ilyen példán! a fekii mészk
karsztos felületén kiálló börcök kérdése, melyek kovasavas kéreggel

vannak bevonva. E kovasavas kérgek hasonlítanak egyes liász-

mészkövek tüzkrétegeihez, némely csiszolatban szivacstnk ismer-

hetk fel. Máshol határozottan az ércképzdés alatt keletkezett

kovasavgéllel történt átitatódásra lehet következtetni, ilyen csiszo-

latokban a mangánérc és a kövületnélküli kovasavas kzet L i e s e-

g a n g-féle gyrket mutat. Legcélszerbb ezeket a kovasavas kérgíi

24. ábra. lebthyosaurus törzs- és fark csigolya az eplényi külfejtés

közép liaszkori krinoideás mészkövébl.

börcöket a karsztfelszínen megmaradt tnzköves mészk eróziós ron-

csainak tekinteni. Ugyanez vonatkozik arra a mangánoxiddal át-

itatott homokkszern mészkre, mely a tarkaagyag rétegek alatt

található kis folton. Mikroszkóp! csiszolatában csigák, radiolariok.

szivacstnk és szencsedett fadarabok találhatók.

Említésre méltó, hogy az eplényi bauxitbánya feltárásában

újabban elérték a fekii kzetet, mely itt is karsztosodott felület

liászmészk. Ez a liászmészk kövületdns, hajszálrepedéseil mangán-

oxid járja át és ezért szürkésfekete szín. A mészk üregeiben vé-

konyabb vastagabb terra-rossa bevonat található. Ugyanilyen terra-
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rossa maradványok találhatók a inaiifíánérc foküjébou lév barré-

mitmkori karszt felületen is. Ezek a meíífifíyelések mcíí jobban

hanfísúlyozzák a banxit és inanjíánérc azonos geolóííiai helyzetét

és korát.

Véfíül mé{í eííy slénytani érdekes.só{írl is beszámolhatok.

Az eplényi maiifíánénc bánya külszíni fejtésében a vörös szín
krinoideás, cephalopodás mészkbl két e.sifíolya került el. Ezek
l)r. Kretzoi Miklós meííhatározása szerint egy Ichf^osaiirus

törzs- és farkesigolyái. Tudopiásom szerint ez az els magyarországi
Ichtjjosnurus-lelet. (24. ábra.)

Fontosnak tartottam az eplényi áttolódás ismertetését, mivel

így a meeseki, délbakonyi áttolódásoknak az é.szaki Bakonyban is

megfelel párja akadt. A déli bakonyi litéri áttolódás, melyet

B ö c k h J á n o s és B e k h Hugó, F e r e n e z i I s t v á n, id. és

ifj. L ó c z y Lajos, B á: v a i-\" a j n a F e r e n e, H a k n s z G y n I a,

gr. Teleki Géza ismertetett; Taeger Henrik Cuha-völgyi

triász pikkelyei, telegdi Both Károly északbakonyi horizontális

elmozdulásai, valamint Vadász Elemér mecseki áttolódásai.

P á V a i-V a j n a Ferenc és H o r u s i t z k y F e r e n c-nek a Búd li

hegység szerkezetére vonatkozó elgondolásaihoz az eplényi áttoló-

dással új láncszem csatlakozik, A m. kir. Földtani Intézet szak-

üléseinek bevezet eladásában ifj. Lóczy Lajos a „^lagyar föld’'

szerkezetére vonatkozó új elméletet fejtett ki. Ebben az eladásában
felszólította a magyar geológusokat, hordják össze az anyagot
Magyarország hegyszerkezeti ismeretéhez; az eplényi áttolódás is

egy téglával hozzájárult e munkához.
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