
4, Adatok az északi Bakony geológiájához,

(Jelentés az 1909. év i rész letes  geo lóg ia i felvételekről.)  

Dr. TAEGER HENRIK-tŐl.

Az 1909. év tavaszán azt a megbízatást nyertem a m. kir. földtani 
intézet igazgatóságától, hogy a m. kir. földmívelésügyi minisztérium 
megbízásából megjelenő 1 : 75,000 méretű részletes geológiai térkép 
céljaira reambulaljam az északi Bakony földtani térképét.

A fölvétel munkája május hó kezdetétől novemberig tartott és a 
következő térképlapokra terjedt ki: 16. öv, XVIII. rov. DK, 16. öv, 
XVIII. rov. ÉNy. E térképlapok közül — egyes még szükséges és a 
következő évre halasztott kiegészítések híjján — az első, továbbá a 
második csaknem teljesen elkészült; a harmadiknak csak az északi ré
szére szorítkoztak a részletes geológiai felvételek. Ezek szerint a követ
kező községek területét tanulmányoztam: Mór, Bodajk, Veleg, Balinka, 
Csernye, Szápár, Súr, Tés, Csetény, Dudar, Bakonynána, Zirc, Esztergái*, 
Kardosrét, Oszlop és Olaszfalu.

E terület domborzatát az alábbiakban csak röviden vázolom. Keleti 
része terjedelmes fennsík, melyet északkelet felől a Bodajk Moha-i tö
rési vonal határol, északnyugat felől a Gaja völgye, délkelet felől pedig 
a perei főtörési vonal. Ez egységes területet csak a fennsík lejtőin ta 
golja szét számos fiumara s a közepén metszi át a Burok száraz völgye. 
Nyugat felé ellenben zavartabb a tájkép, hosszabb vízfolyások baráz
dálják az itt változatos dombok, csúcsok es gerincek tagolta hegységet. 
Csak a hegyszerkezetbe való mélyebb bepillantás nyújt itt egységesebb 
képet. A völgyeket és halmokat termékeny szántóföldek, a hegyeket 
gazdag erdők borítják, mégis vannak egyes vonulatok, melyek karszt
vidéknek mondhatók. Csakhogy az elkarsztosodott alaphegységet nagy 
területeken borította el a pleisztocénben a sivatagi szél pora. E fiatal, 
vékony talajtakaró alatt azonban karsztsziklák vannak, melyek vízben 
oly szegények, akár a Földközi-tenger melléke és a melyek dolináiban
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a csapadék ismeretlen mélységekbe folyik le. S e karsztjelleg nem is 
marad mindenütt elrejtve, hanem sokféleként láthatóvá válik ott, ahol 
a sziklák előbukkannak.

A kőzet itt barázdált, szétroncsolt, lukacsos, amilyen sajátos képet 
ad általában a karsztvidéknek az erózió vegyi hatása.

A terület települési viszonyai több újat nyújtanak. Egyes réteg
csoportok a lerakódás kora és körülményei felől semmi kétségét nem 
hagyó gazdag kövületvilágot rejtenek magukban.

A tanulmányozott terület legidősebb tagja a nori emelet dachstein- 
dolomitja (fődolomit), a felső triász számos megalodontájával. Nagyon 
elterjedt s a Bodajk-Csurgótól Eplény-Rátót felé húzódó vonulatával a 
hegylánc egész délkeleti oldala ebből áll. A Dudar-Csesznek-i fennsík 
alapjában hatalmas vetődések alkotta ellenszárnyban a főhegyláncon 
kívül újból felbukkan.

Állandóan kíséri a dachsteindolomitot a rhátiumi emelet dachstein- 
mészköve, mely mint fiatalabb tag konkordánsan telepedik rá, sokhelyt 
azonban helyettesítheti a kösseni rétegeknek ezen a területen eddig nem 
ismert dolomitja. A dachsteinmészkőben gyakran találhatók dicerasok 
és megcilodontidák. Északon, a Mellár területén, Csernyétől délkeletre 
kezdődik s innen délnyugati irányban egységes vonulatban követhető 
Alsó- és Felsőpere felé. Hasonlóképp előfordul abban a hatalmas ellen
szárnyban is, amelyben tömege Dudartól Esztergár felé húzódik. A kös
seni dolomit ellenben csak a fővonulatban fordul elő. és pedig Tesnél, 
azután Eplény mellett is. Gazdag kagyló- és gastropoda-fauna jellemzi, 
valamint rhátiumi megalodonták épp úgy, mint a déli Bakony-beli, 
Sümeg melletti LóczY-tól fölfedezett kösseni dolomitot.

Szoros kapcsolatban áll a dachsteinmészkővel a legalsó liasz. Ré
tegei ez idősebb képződménynyel kőzettanilag annyira megegyeznek, hogy 
makroskopikus megkülönböztetésük csak ott lehetséges, ahol szarukőré- 
legek iktatódnak közéjük. Tehát a legmélyebb liasz dachsteinmészkő- 
facieséről kell beszélnünk, amelyet a tulajdonképpeni dachsteinmészkő- 
től csak azért lehet elválasztani, mert helyenként brachiopodákat tar
talmaz és gazdag mikrofaunát hord. A legmélyebb liasz e dachstein- 
mészkőfaciese kisebb-nagyobb foltokban, a ráthium tipikus dachstem- 
mészkövével konkordáns módon összefüggve lép föl. E dachstemliasz 
biztosan hosszabb vonulatban követhető Pusztakiscsősz mellett Csernyé
től délre, továbbá egész kis foltban Téstől nyugatra, valamint a Borsó
földön, Nánától délre, végül pedig nagy elterjedéssel és meglehetős vas
tagságban a hegységnek a zirci öblöt befogó nyugati szárnyában.

A dachstemliasz fölött a szaruköves liasz következik. Rétegei szaru
kőpadokból és szarukőlencsékből állnak, melyek sűrűn iktatódnak a
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kövületekben szegény mészkő vékony padok közé. A szerves marad
ványok mindössze néhány kis brachiopodárci szoritkoznak. Ez a színt 
gyakori a Czuha völgyében, s ebből állnak a Kardosréttől északra emel
kedő hegyvonulatok magasabb részei is.

Az alsó liasz felső része a hierlatzfacieshez tartozó vörös, hússzínű, 
vagy fehéres brachiopoda- és crinoidamészkövekből áll. A szóban levő 
geologiailag részletesen átvizsgált területre vonatkozólag e lerakódások
nak nincs jelentőségük. Csak a teljesség kedvéért hozom fel őket azzal 
a megjegyzéssel, hogy tovább dél és nyugat felé, Lókút és Eplény mel
lett, valamint Bakonybéltől északra, a Kékbegyen és Kőröshegyen for
dulnak elő nagyobb elterjedéssel és fontossággal.

így a középső liaszhoz érünk. Sötét, egész világosvörös, cephalo- 
podákban gazdag mészkövek fordulnak itt elő Az itt leírt területen, 
Csernye mellett, van a Magyar Középhegység gazdag júrakorú cepha- 
lopodafaunájának klasszikus lelőhelye; itt épp oly pompásan fejlődtek 
ki a középső liasz rétegei, mint az alábbiakban említendő magasabb 
júralerakódások. A középső liasz eephalopodamészkövével szoros össze
függésben állnak mangántartalmú, gyakran radioláriákban gazdag tűzkő
padok. Ezekkel záródik a középső liasz.

Elterjedésében a középső liasz nem csak Csernyére szorítkozik. 
Mangántartalmú tűzköve a Zirc melletti Pintérhegy magaslatán is elő
fordul és tőle kissé északra a Nagy Bocskorhegyen is föltalálhatok a 
középső liasz cephalopodamészkövének gyér nyomai.

Csernye júralerakódásai hasonlóképpen cephalopodafaciessel foly
tatódjak a felső liaszban is és az északi Bakony liaszsorozatának záró- 
tagját képviselő, kovasavtartalmú vékony palás márgákkal borítvák. 
Egyéb felső liaszrétegeket ezen a területen nem ismerek. Ellenben utal
hatok arra, hogy Lókút júrasorozatában kimutattam ilyen kovasavtar- 
lalmú márgákát, bár részletesebben nem tanulmányozhattam Őket.

Az üledékek lerakódása egészen bizonyosan lezáródik az átkutatott 
területen a középső jurában. Mert csak az alsó dogger mészkövei ma
radtak még meg, magasabb rétegek hiányoznak. Az alsó dogger e mész
kövei húsvörös színűek es világosabbak a liasz cephalopodamészkövénél. 
Ezek is igen sok, Csernye vidékéről ismertetett, kövületet zárnak magukba. 
De egyéb ponton is kimutathatók voltak a doggermészkövek. Előfordul
nak Zirc mellett a Pintérhegyen a kolostor egy kőfejtőjében, jó feltárás
ban. Igen sok ammonüest gyűjthettem itt, köztük egyes alakok való
színűleg új fajok, ezeket főmunkámban «az északi Bakony geológiájáé
ban fogom tüzetesen leírni.

Űj transgressio áll be a fehér júra végén. E tenger üledékei a 
tithonnak a keleti Alpok dyphiamészköveinek megfelelő crinoidamészkö-
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vei veszik kezdetüket. Felettük brachiopodamészkövek következnek, ezek 
a strambergi rétegekkel állíthatók egybe és csak lokálisan mutathatók 
ki. A keleti részen a tithon crinoidamészkövei kövületekben nagyon 
szegények, a nyugati lelőhelyeken ellenben igen sok brachiopodát tar
talmaznak. A strambergi rétegek is tartalmaznak kövületeket. A tithon 
crinoidamészkövei több ponton felszínre bukkannak. Kis részletben elő
fordulnak a csernyei júrarögben, továbbá Zirc mellett, a Nagybocskor- 
hegy nyugati lejtőjén és végül nagy elterjedésben Zirctől délre Olasz
falu mellett a Kakasdombon és Eperjeshegyen. Strambergi jellegű tithon 
csak a Kardosrétnél volt kimutatható.

Az alsókréta hiányzik az átvizsgált területen és biztosra vehető, 
hogy ebben a korszakban a terület szárazföld volt. Csak az alsókréta 
vége felé, az aptienben kezdődik az újabb üledékek képződése. Mint 
tengeri sziget közelébe eső zátonyok, keletkeznek nagy elterjedésben 
rudistásmészkövek. A bennük foglalt fauna egyhangú s csak kevés 
pacliydonta- fajból áll. Az aptien e rudistásmészköve egységes vonulat
ban követhető a főszárny északnyugati részétől, Pusztakiscsősztől Tésen 
keresztül Zirc felé s innen tovább nyugat felé. A Dudar-Esztergái’ ellen- 
szárnyában ellenben hiányzik.

A gaultban kissé megváltoznak a viszonyok. A terület üledékei 
agyagosakká válnak, ami a tenger mélyebbre változására enged követ
keztetni. Eltűnnek a pacliydonták. A helyükbe lépő echinidák, brachi- 
opodák és exogyrák igen jellemzők e gaultmészkövekre. Az átmenet 
fokozatosan történik, úgy hogy e két tulajdonképpen különböző üledéket 
nem mindig lehet egymástól élesen elkülönítenünk. A gaultmészkö ugyan
azokon a helyeken fordul elő, mint a rudistásmészkő, amelylyel szoros 
kapcsolatban áll.

Területünk krótasorozatában a következő tag egy cephalopodákatr 
különösen turriliteseket tartalmazó márga, amely még szintén a gault- 
hoz sorozandó. Ennek a mélyebb rétegei sötétsárgás vagy barnás finoju- 
földes glaukonittartalmú márgákból állnak. A rétegcsoport magasabb 
részében eltűnnek a glaukonitszemek. A turriliteses márga igen sok 
cephalopodát és echinidát tartalmaz. Rétegei kisebb-nagyobb foltokban 
az északi Bakony fő vonulatának északnyugati lejtőjén sokhelyt napvilágra 
bukkannak. Pusztainota mellett, Jásd községben, Nánától délre és keletre, 
Esztergártól délre s végül az Eperjeshegy keleti szélén és Olaszfalu 
mellett, a Vallóhegyen elterjedtek e rétegek.

Különös figyelmet érdemelnek azok az újonnan fölfedezett kréta
korú üledékek, melyek a Magyar Középhegységből eddigelé kevéssé voltak 
ismeretesek. Ostrea-padokból, bryozoás-mészlemezeket tartalmazó brachi- 
opodás agyagból és orbitolina-padokból álló rétegsorozatról van itt szó,
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amely diszkordánsan telepedik az idősebb alaphegységre — s a ceno- 
manhoz tartozik, annak bizonyítékaként, hogy a cenoman-transgressio 
is elérte ezt a magyar szigetet. E lerakódások megfelelhetnek a keleti 
Alpok orbitolinásmárgáinak, amelyek szintén a cenomanhoz tartoznak. 
Először én találtam meg e rétegeket Tés mellett, a Kiscsöpögőárokban. 
Jóval nagyobb azonban az elterjedésük a zirci medencében, ahol négy 
további ponton találtam meg őket. Úgy látszik, hogy az északi Bakony 
cenomanrétegeinek itt volt a legnagyobb elterjedésük. Azért nevezném 
e sorozatot «zirci cenoman»-nak.

A felsőkréta fiatalabb rétegei hiányoznak területemről.
Gazdagon fejlődött ki azonban az eocén. Lerakódásainak részletes 

tagolását azonban majd csak akkor tartom kivihetőnek, ha az északi 
Bakony eocénlerakódásait már minden részletében átvizsgáltam. Éppen 
azért egyelőre csak a rétegcsoport rövid összefoglalására szorítkozom. 
Az eocén édesvízi képződményekkel veszi kezdetét, amelyeket Zirc mel
lett agyagbetelepedéseket tartalmazó homok képében a község egy árka 
tár föl. Felettük gazdag puhatestű faunát tartalmazó féligsósvizi márgák 
következnek, amelyek egész kifejlődésükben a déli Bakony úrkuti már- 
gáira, a Vértes fornai agyagjára és márgájára és a tatabányai barna
szénmedence félsósvizi lerakódásaira emlékeztetnek. E homokos már
gák egyes helyeken tisztán tengeri jelleget öltenek s akkor nummu- 
liteseket is tartalmaznak, de puhatestüekben való gazdagságuk foly
tán mégis közel állnak a tisztán féligsósvizi rétegekhez. Puhatestűek- 
ben gazdag, részint féligsósvizi, részint tengeri jellegű márgák Zirc 
község homokbányájában, az édesvízi homok fedőjében fordulnak elő. 
Hasonló tulajdonságú rétegek vannak a Dudarról Esztergárra vivő út 
mellett is. Ide tartoznak továbbá a Jásd község szőlőhegyén előforduló 
eocénképződmények s végül a Csernye melletti Lencsésárok eocénlera
kódásai. Az üledékek harmadik csoportjához tengeri, nummulites-kép
ződmények tartoznak, amelyek csak alárendelten agyag, gyakran agyag- 
tartalmú mészkövek, vagy végül tisztán parti mészkövek alakjában fej
lődtek ki s utóbbi esetben a délibakonyi főnummulitesmészkő bélyegeit 
viselik. Ebben az alakban fejlődött ki a kőzet Dudar, Oszlop és Csesz
nek hegyvidékén s a bakonyi főnummulitesmészkő felső részét képviseli 
itt (a tchihatcheffi rétegeket). Többnyire kis numrnuliteseket tartalmazó 
agyagos nnmmulitesmészkőrészletek fordulnak elő a Mellár vidékén, hol 
az ennek északi lejtőjén levő fiumarákban kis foltokban bukkannak elő 
a lösztakaró alól. Hasonló rétegek lépnek föl Csernyétől delre és nyu
gatra, továbbá Jásd mellett a Vargahegyen, Téstől nyugatra Vadalmás 
környékén, Pusztanagyveim mellett, Akiipusztától északra és egyéb 
pontokon.
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Hogy a Csernye melletti Trojakmalomnál előbukkanó homokkő az 
eocénbe tartozik-e, egyelőre nem merem eldönteni, mert kövületeket 
nem ismerek belőle. P r in z 1 említ innen egy Aturia sp.-t. Ez eocén mel
lett szólna ugyan, de mert csak egyetlenegy nummulitest sem sikerült 
e tengeri lerakódásokban fölfedeznem, inkább az oligocénbe tartozóknak 
vélem azokat.

Az oligocén meglehetősen elterjedt. A Csernye vidékén, a Sikátor
hegyen föllépő és echinida-töredékeket és rosszul megtartott kagylókat 
szolgáltató oligocén agyagok közelebbi helyzetét csak a gyűjtött anyag 
feldolgozása után dönthetem el. Az oligocén képződménynek az a része 
ellenben, amely Csernyétől nyugatra Szápáron keresztül Jásd es Dudar 
felé húzódik, fölépítésére nézve jól ismertté vált a szápári barnaszén
bányászat révén. Ez a terület szemmelláthatólag óharmadkorú medence 
volt, amelybe az alsó oligocénben benyomult a tenger. Lerakodott a 
kiscelli agyag, mely ugyan a felszínen nincs meg sehol, de, mint az 
oligocénsorozat feküjét, a Szápár melletti kutatások kimutatták. Fölötte 
2 m. vastag barnaszéntelepet tartalmazó édesvizi agyag következik. 
A széntelep fedője rossz karban levő növényi maradványokat tartalmaz. 
Egyöntetű szürke agyag ez és több ponton bukkan elő. így Szápár mel
lett vannak e széntartalmú édesvizi rétegek kibúvásai, Csernyétől délre 
egy árokban is föltárvák, valamint Dudar mellett, a Magoshegy alatti 
vízmosásban is. Felettük az egész sorozat következő tagjaként konglo
merátum és homokkő rétegei következnek, ezek a Pectunculus obovatus 
szintjéhez sorolandók, bár itt kövületmentesek. A felvett területen oligo- 
cén homok és agyag a Mór melletti Remetehegyen, továbbá Veleg és 
Pusztasikátor környékén fordulnak elő.

Az oligocén homok- és konglomerátumképződményektől csak nehe
zen választhatók el a felső mediterrán emeletbe tartozó, egészen hasonló 
kiképződésű homokkövek, konglomerátum- és homokrétegek. E lerakó
dások tartalmaznak ugyan elkövesedeit fatörzseket, de ezek eppen ott 
hiányoznak, ahol eldönthetnék, hogy oligocénnel, vagy mediteránnal 
van-e dolgunk. A Bakony északnyugati szélén széles övben végigvonuló 
mediterrán kavics rendkívül nagy elterjedtsége arra enged következ
tetést, hogy a nagy mediterrán transgressio a magyar Középhegység 
régi tömegeit igen jelentős mértékben hordta el. A különféle kavicsok 
összetétele azt mutatja, hogy egykori hatalmas hegy tömegeket rombol
tak szét és semmisítettek meg a tengeráradások s hogy ott, ahol ma 
fiatal képződmények borította síkságot látunk, a múltban egész hegység

1 P rinz G y.: Az északkeleti Bakony idősb júrakorú rétegeinek faunája, A M. 
Iíir. Földt. Int. Évkönyve XV. k.
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emelkedett, amelynek törmeléke a kiterjedt mediterrán középtenger egy
hangú parti kavicsaként fogta körül széles sávban az akkori sziget- 
hegységeket.

Újabb üledékek rakódtak le a pannoniai korban. Az északi Bakony 
alatt fekvő nagy síkságot terjedelmes édesvízi tó foglalja el. Egyes he
lyeken, így Súr mellett, növényi részek apró szénfészkekké sodródnak 
össze. E pannoniai (pontusi) tó faunája nem lehetett valami gazdag, mert 
szerves maradványokat, csupán egy közelebbről meg nem határozható 
Unió néhány héjtöredéke képében, egy Cseténytől északra, Pusztacsatár 
mellett fekvő homokbányában találtam. Bár a pleisztocénben részben 
elhordódtak a pannoniai képződmények, részben pedig löszszel takarvák, 
rétegeik a felszínen mégis sokhelyt előfordulnak. Mór-Bodajk árkoktól 
szabdalt környéke, a Csatkától délre eső dombvidék és az Oszlop mel
letti elődombok azok a helyek, a melyeken a pannoniai rétegek elő
fordulnak.

Az erre következő pleisztocén nagy sivatagi periódusában a vidéket 
messze elterjedő, gyakran meglehetős vastag, lösztakaró borítja be. 
A magosokon, völgyekben mindenütt leülepedik a szélhordta por. Az 
északi Bakony területén a lösz a legelterjedtebb üledék. S bár a geo
lógusnak kevésbbé szívesen látott kísérője, a termékeny lösztalajnak 
köszönheti a ma itt lakó nép a jólétét! A löszön kívül föl kell még 
említenünk a pleisztocénből egy édesvízi csigákat tartalmazó mésztufa 
képződését. Elterjedése csak a nagy északkeleti fennsíkra szorítkozik, 
ahol is Isztimertől délre s továbbá Pusztakisgvóntól délre a Büdösvölgy
ben (Stinktal) fordul elő.

A holocénben agyagot és homokot hordanak a vizek a völgyekbe. 
A fölvett térképlapok legészakibb részén, Mór mellett és Súr vidékén, 
futóhomok képződik.

A tektonikát csak néhány szóval jellemzem. Emelkedések történtek 
különböző pontokon már a triász végén. További mozgások következtek 
a későbbi időszakokban is, anélkül azonban, hogy nagyobb mértéket 
öltöttek volna. A nagy hegymozgások minden valószínűség szerint a 
legfelsőbb krétában következtek be. Hatalmas törések és nyomások 
ékelik a jurasorozatot dél felé egész Eplényig a triász tömegébe. Dél
nyugat-északkeleti irányban, Zirctől Jásdon keresztül Bodajk felé ha
talmas törések állnak be s míg egyrészt e vonal mentén a hegytömegek 
a mélybe sülyednek, addig másrészt tovább észak felé Bakonyszentkirály 
mellett új triásztömegek emelkednek föl ellenszárnyként. E törési rend
szer mentén történik a zirci medence beszakadása is. Az idősebb har
madkorban nyugalom lehetett, mert intenzív hegymozgások legalább is 
látható nyomot hagytak volna maguk után. — A neogén kezdetével
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azonban újból jelentős diszlokációk kezdődnek. A területet számos ÉNy- 
DK-i törés tagolja s az így előálló rögöket oldalas nyomás sokhelyt a 
hegység vonulási irányára merőleges tengelyű lapos szinklinálisokba és 
antiklinálisokba gyűri. (Példa : a tési boltozat.) A törések nemcsak magán 
a tulajdonképpeni hegységen, hanem az elődombokon is végigvonulnak. 
Kisebb rögök emelkednek föl a mélyből és sorakoznak egy ENy-DK-i 
irányú tengely mellé, amellett a réteglapok többnyire északkelet felé 
hajlanak. De ÉK-DNy*i irányban is állnak elő törések és lecsúszások, 
mint a milyen a Dudar-Esztergán vetődés és a Bakonynána-Csernyei 
vetődési vonal. A törési vonalak mentén gyakran felhajtanak kissé a 
rétegek. A pleisztocénben megújul a hegymozgás. Ez azonban már inkább 
csak halk utórezgés, amely számbavehetőbb átalakulásokat nem teremt. 
A mediterrán kimozdul vízszintes helyzetéből és a pannoniai (pontusi) 
rétegek helyenként egész 15°-ot elérő hajolt helyzetbe kerülnek. E repe
dések némelyikéből a pleisztocén forrásvizi mészkövet lerakó források 
törnek elő. Joggal beszélhetünk tehát az északi Bakonyban pleisztocén 
hegymozgásokról, megfelelnek ezek a Vértesben1 kimutattam pannon 
utáni emelkedéseknek. S e mozgások végső utórezgésének tekinthetjük 
a mainap is jelentkező földrengéseket, például a zirci-eplényi nagy vető
dési vonal környékén.

1 Y. ö. I degek H.: A Vérteshegység földtani viszonyai, A M. Kir. Földi. Int. 
Évkönyve XVIII. k. 18 J. 1.


