
3. Adatok a Bakony fölépítéséhez és földtörténeti képéhez.

(Jelentés az 1910. évben végzett részletes geológiai fölvételekről.)

Dr. T a EGER ÜENRIK-tŐl.

A  16. zóna X V III. rovat DNy jelzésű térképlapot befejeztem, a 
16. zóna X V II. rovat DK és 17. zóna X V II. rovat ÉK jelzésű lapok ream- 
bnlációját pedig megkezdettem. Felvételeim Csesznek, Bakony szentkirály, 
Zirc, Porva, Borzavár, Bakonybél és Ugod községekre terjedtek ki.

Azokat a kőzetféleségeket, amelyek a 16. zóna X V III. rovat DNy 
lap területén a Bakony fölépítésében részt vesznek, egy megelőző évi 
felvételi jelentésemben foglaltam röviden össze. E térképlap kiegészítése
képp földolgozott északnyugati részének a felső triászhoz tartozó do
lomit és dachsteinmészkő az alapja. Ezekre diszkordánsan, kicsiny fosz
lányokban, de néhol nagyobb foltokban és meglehetős vastagsággal num- 
muliteszes mészkövek telepednek. Csak a Czuhahegytől délre kezdődnek 
az alaphegység triászképződményei fölött a Zirc környékén oly pompá
san kifejlődött jurakorú rétegek. A  térképlap idei befejezése alkalmával 
csak jelentéktelen újabb nézőpontokat állapíthattam meg a képződmények 
tagolására s különösen a fehér jura szintezésére vonatkozólag. Ez utóbbi 
időszak képződményei különösen Borzavártól délre, a Kopaszhegy és 
Bocskorhegy táján fejlődtek jól ki. A  fekvő itt cefalopodás mészkő, ne
hány ammonitest tartalmazó fehér, vagy vöröses, vékonyan pados rétegek. 
Rájuk világosvörös aptichuszos mészkő telepedik, ebben följebb a Tere- 
bratula (Pygope) diphya, Co l . is előfordul. Fölötte sok brachiopodával, 
krinoideatartalmú, nagymértékben kristályos mészkőpadok következnek. 
A  legfelső, tisztán kristályos, kovasavban gazdag mészkőpadokból és 
szarukőrétegekből álló taggal záródik a tithon. E képződményeket hatá
rozott konkordancia kapcsolja egységesen össze.

A  terület tektonikájára vonatkozó adatokat :is összeállítottam 
részben, rövid összefoglalásban, egyik előző évi felvételi jelentésemben. 
Itt csak rövid kiegészítést adok. Az esztergár-dudari töréstől északnyugatra
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emelkedő átellenes szárny fennsík tájképét nyújtja, amely fennsík a medi
terránban előállott rétegzavarodások előtt a tenger abráziója által letarolt 
felület volt. Minthogy a rétegzavarodások még a mediterrán kavicso
kat is érték, kétségtelen, hogy a hegymozgások e partközeli képződmény 
lerakódása után mentek végbe. Szabály az, hogy az alaphegység rétegei 
eme átellenes szárnyban délkelettől északnyugatnak, vagyis a hegység 
uralkodó csapására harántul csapnak és dél felé, sokszor azonban épp az 
ellenkező irányban, északnak dőlnek.

A  fiatal törések hozták létre —  mint a hegység északi tagjait — 
az Öreghegy1) szirtjét, a Csesznek melletti Várhegy és Tarazhegy telje
sen széttöredezett szirtfalát; egy peremmenti törés teremtette az Oszlop 
melletti elődomboknak a Kőhegy, Türühegy és Magoshegy kiemelkedő 
magaslataihoz viszonyított alázökkent helyzetét. De idősebb törési rend
szerek is átjárják többszörösen az alaphegységet. A  felső-triász dachstein- 
mészköve és dolomitja sok helyt olyan szabálytalan vanalakban érintkezik 
egymással, hogy ezek rétegzavarodásokat jeleznek. E vonalak mentén a 
konkordánsan egymás fölé telepedett képződmények egy nivóba kerültek. 
Rendszeresen nem lehet azonban követni e törési vonalakat, mert több
nyire lösztakaró terül el az alaphegységen.

A  16. öv X V II. rovat, DK lapnak az előbbihez csatlakozó keleti 
szélét vettem fel.

Porva mellett dachstein mészkő van és a legalsó liászmészkő dach- 
steinfáciese, nummuliteszes mészkő diszkordánsan rátelepedett foszlányai
val, fölötte imitt-amott a mediterrán kavics nyomai; mindezeket azon
ban többnyire vékony löszréteg borítja. A  mezozóos képződmények e te
rületen délnyugattól északkelet felé csapnak és délnek dőlnek.

Az eocén, parti mészkő és alapkonglomerátum alakjában különösen 
a Czuhavölgy felé 'aláereszkedő hegyoldalokban fejlődik ki. Inkább ho
mokos, nummuliteszes fácies Porva mellett a Buchwald területén van. A 
pannoniai üledékek is meg voltak minden bizonynyal ezen a vidéken, 
Porva község nyugati végénél találtam lösz alatt pannoniai csillámban 
gazdag homok nyomát. E legnagyobbrészt löszborította területen nem 
igen állapíthattam meg fontosabb tektonikai adatokat. Egy eocénelőtti 
elmozdulási vonalat sejtek a hegység csapása irányában Szépalmamajor- 
tól Borz avár felé; e vonal mentén bukkan föl a legalsó liász dachstein- 
fáciese.

A  Porvától délre és Kis-Tündértől nyugatra eső területen geo
lógiai fölvételeim csak általános áttekintést nyújtó bejárásokra szorít-

) A térkép tévesen nevezi Szörökkegynek.
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koztak, ellenben Bakonybél környékén nemesük a nevezett térképlap, ha
nem az ahhoz délfelé csatlakozó 17. zóna X V II. rovat ÉK jelzésű lap 
részletes geológiai földolgozását is megkezdhettem.

Bakonybél környékén változatosan fejlődtek ki a felső triász, a 
jura, a kréta és a harmadkor képződményei. A  Hideghegy és Tönkölös- 
hegynek a helységtől északra elnyúló magosai a felső triászhoz tartozó 
dolomitból állnak, hozzájuk északkelet felé rhaetiumikorú dachstein- 
mészkő támaszkodik. Kelet felé vetődés határolja a fődolomitot a külö
nösen a Somhegy déli oldalán előforduló legalsó liász dachsteinmészkő 
fáciese felé. A  Somhegy fölépítésében azonkivül krinoideás és brachi- 
opodás mészkövek, valamint a fehérjúna cefalopoda tartalmú rétegei is 
résztvesznek. A  Bakonybéltől délre fekvő hegyek nummuliteszes mészkő
ből, mediterrán kavicsból és krétakorú képződményekből állanak, mely 
utóbbiakat a felső neokom rudistás mészköve, a gault brachiopodás mész
köve és turrdliteszes márga képviselik.

Közvetlenül Bakonybél fölött, a Tönkölös-hegytől délre, a Som
hegy puszta felé, tehát ÉNy— DK-i irányban vonuló terjedelmes vetődés 
választja el az északi triász- és júrakorú kőzetekből álló hegyvidéket a 
bakonybéli süppedéstől. A  Gerence délnek fekvő része is vetődéses 
völgy. Ez és a Somhegy szirtje közé eső terület árokszerűen lesülyedt. 
S magát a Somhegy vetődések körülfogta szirtjét is diszlokációs vonalak 
szelik át.

Végül megkezdtem még Ugod környéke, különösen észak és észak
kelet felé eső részének is geológiai szempontból való tanulmányozását. A  
legidősebb tagjai e hegységnek a Homokbödögétől Kopány felé csapó 
fődolomit, dachsteindolomit és dachstein mészkő. Mivelhogy ez az alap- 
hegység a hegység kiterjedési irányában vonul s délnek dől, az idősebb 
dolomit annak északi szegélyét, a dachsteini mészkő pedig lefelé eső ré
szét építi fel. A  triászkorú alapra diszkordánsan a kréta telepedik. Utóbbi 
három olyan új taggal fejlődött itt ki, amelyek a gosaui fácies jellemző 
képviselői. Az Öregséd völgyben az Amberg-Tühegy lábainál egy kút- 
ban a gosau édesvízi képződményeit tárták fel. Innen cirenákat tartal
mazó szenespalát ismerek, fölötte Ostrea vesicularis-os márga fekszik. Ez 
az cstreás márga —  ellentétben az édesvízi képződményekkel —  több
helyt, mint a Durrogóstető déli oldalában, a Magyaros völgyben a fel
színen is föllelhető. E helyeken a gosaui képződmény egyik legmaga
sabb tagja, a Hippurites cornu vaccinum számos kőmagját tartalmazó 
felső hippuriteses mészkő fedi, amely a Durrogóstető északi részén disz- 
kordánsan telepedik a dachsteini mészkőre. A  gosaui képződmény tehát 
Ugodtól délre egy feltételezhető sekély krétakorú süppedésbe telepedik, 
ennek közepét édesvízi képződmény tölti ki, utóbbit pedig a széleken az
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alaphegységre transzgredáló tengeri üledékek födik. Eocén kőzeteket csu
pán az Amberg-Tűhegy táján találunk, Ugodtól délfelé hiányzanak. Me
diterrán kavics minden bizony nyal volt egykor Ugodtól délre, valószínű
leg szálban áll —  amint ott talált elkovásodott fákból következtetem — 
a Borgyakút dűlőn, egyébként másutt azonban feldolgozódott a pannóniai 
korszakban. A  pannóniai korszak képződményei általánosan elterjedtek 
az ugodi dombvidéken s csak a Gerencepatak mentén Ugod és Csóth 
között takarja azokat vékony alluvium. A  pannon képződmények itt 
agyagból, csillámban gazdag homokból s gyakran fejnagyságot is elérő 
kavicsból állanak. Egykori vízmosásokban helyenként mindenesetre át
mosódott e kavics és homok a pleisztocén korban, de oly általános elterje
désben, mint ahogy régebben feltételezték, nincs meg a pleisztocén ezen 
a területen. Az alluvium —  mint említem —  széles sávot borít Ugodtól 
északra. Csóth mellett a jelenkor e képződménye két terraszban fejlődött 
ki, amely körülmény arra enged következtetni, hogy az erózió e helyen 
a legutóbbi időben újult erővel fogott munkába.

A  tektonikát csak röviden érintem. Durrogóstető területe a tenger 
hullámai lekoptatta magas fennsík, délnyugat felé a Borgyukútdülő menti 
pompás vetődés határolja; északnyugati szélén is vetődések vannak, eze
ket azonban az utólagos lekoptatás s a pannonkorszak ezt követő feltöltése 
nagymértékben elburkolják. Már a tulajdonképeni alaphegység előtt elte
rülő dombságban, Ugodtól északkeletre, az olaszfalui Belátó szőlőhegy 
környékén az alaphegységnek vetődések mentén elszakadt egyes rögei 
bukkannak a felszínre.

Végezetül még a tulajdonképpeni Bakonyban végzett kétévi felvé
teleimből szerzett tapasztalatokat szándékozom rövid földtörténeti váz
latba foglalni, megjegyzem azonban, hogy e képben a gyűjtött rend- 
kivül bő anyag feldolgozása után egyes hézagok bizonyára kipótlódni, 
némely felfogások pedig talán bizonyos fokú változást szenvedni fognak.

A  tulajdonképpeni Bakony-hegységet a felső triászban egységesen 
elborította a tenger. Igazi mélytengeri üledékek azonban itt már a 
priori nem képződhettek sem a mezozoikumban, sem a kainozoikumban, 
mert e terület a nevezett érákban kétségkívül sohasem viselte magán az 
óceán jellegét, hanem a mai Földközi tengerhez hasonlított már akkor 
is. A  norikumi megalodontákat tartalmazó dolomit s a rhaetiumnak arra 
következő, igen sok kagylót és csigát tartalmazó hasonló jellegű üledékei 
tipusos képződményei a sikér tengernek. Nevezett rétegeket a rhaetium 
felső részében többször és nagy elterjedésben váltja fel mészkő, t. i. a dach- 
steini mészkő; ez sok foraminiferát tartalmazván, határozottan nyilt- 
tengeri kőzet, mégis ez is csak lapos tengerben keletkezett. Hasonló mély
ségbeli viszonyok uralkodtak a tulajdonképpeni Bakony tengerében tovább
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az alsó liászban is.1) Mert fácies tekintetében a liászmészkő alsó, brachi- 
opoda tartalmú részét az igazi dachsteini mészkőtől nem lehet elkülöní
teni. Az alsó-liászban azonban a tenger mélységeiben és a faciesekben válto
zások biztossággal megállapíthatók, ezek a triászképződmények feltéte
lezhető emelkedéseinek és sülyedéseinek felelnek meg. Erózióval kapcso
latos diszkordanciák arra utalnak, hogy egyes területek időnként szárazra 
kerültek. Bár a júra tengere mélyebb volt, mint a triászkorbeli, a Ba
konyban előforduló összes jurakorbeli lerakodások a part közelében ke
letkeztek. Üledékeknek különböző mélységekben való keletkezését kielé
gítően csak egy első ízben beálló diszlokációs időszakkal kapcsolatban 
magyarázhatjuk. A  Bakony juraképződményeinek hézagos volta kétség
kívül öísszefügg bizonyos tekintetben oly emelkedésekkel és sülyedések- 
kel, amelyek partközeli területeink egyes részeit rövid időre talán szárazra 
hozták. Másrészt épp úgy összefügg azonban az üledékek zoogén termé
szetével, melynél fogva ezek csak bizonyos kiválóan alkalmas helyeken 
képződhettek. Valamint a későbbi korokban ható s különösen a medi
terránban erősen dolgozó abrázió is nagymértékben hozzájárult ahboz, 
hogy e rétegek elterjedését csökkentse. A  jura egyes szintjeiben található 
radiolaritok nem mondanak ellent a Bakony júratengere sekély minémű- 
ségének. Sőt ellenkezőleg, a kovás szivacsok bennük előforduló számos 
tűi egyenesen támogatják e fölfogást, mert hisz a monactinellidák és 
tetractinellidák sekély tengerben élnek.

A  dogger alsó részében a viszonyok általánosan megváltoznak a 
Bakonyban. E korszakból maradtak ugyan reánk egyes pontokon olyan i)

i) A  Balaton vidékéről talán visszahúzódott a rhaetiumban a tenger (v. ö. 
Vadász E.), a tulajdonképpeni Bakony területéről azonban semmi esetre sem. Sőt bizo
nyos fokig kételkedem Vadásznak a déli Bakonyra vonatkozó nevezett fölfogásával 
szemben is. Legalább is nem igen terjedhetett az az egész Balatonmenti hegységre ki. 
A kérdéses liász-mészkőben sokhelyt, mint például Sümeg mellett, amelyet magam 
is igen jól ismerek, egyáltalában nincsenek kövületek s ily esetekben lehetetlen el
döntenünk, hogy rhaetiumi dachsteini mészkővel, vagy a liász-mészkő legalsó részével 
van-e dolgunk. Sőt a kövületekben való teljes hiány még inkább tán az első mellett 
dönt. A  tulajdonképpeni Bakonyban mindenütt dachsteini mészkő van a liászképződ- 
mények alatt, a Mellár vidékén Csernye mellett is, melyre vonatkozólag Prinz (v. ö. 
Prinz: Az északkeleti Bakony idősb jűrakorú rétegeinek faunája. A m. kir. Földtani 
Intézet évkönyve XV. kötet, 6. oldal) profiljában helytelenül tüntet föl kizárólag fő
dolomitot a liászképződmények fekvőjében. A  valóságban e képződmény a Mellár 
vidékén általánosan elterjedt dachsteini mészkőre telepedik. Ellenben itt is határozott 
diszkordanciában vannak a liász-rétegek a dachsteini mészkővel szemben; ez utóbbi 
a Mellár déli lábánál a Tűzköves árokban részben denudálódott, úgy, hogy elképzel
hetőnek találom, hogy a liászképződmények lokálisan egyenesen az idősebb dolomiton 
nyugosznak, ezen esetekből azonban nem szabad a rhaetiumban fennállott szárazföldi 
időszakra következtetnünk.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1910. 0
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tengeri üledékek, amelyek a mainál bizonyára sokkal nagyobb elterjedés
ben keletkeztek s arról tanúskodnak, hogy a barnajúra alsó részében elbo
rította még területünket a tenger, mégis bizonyos, hogy a doggerben ál- 
talánois negatív parteltolódás állott be e vidéken és ennek következtében 
a dogger magasabb részében az egész terület szárazra került. E száraz
földi időszak messze belenyúlik a fehér júrába. Ez időszak végén olvadt 
csak a Bakony újra a tenger dinári provinciájába. Azonban ekkor is 
csak nagyobb gyűjtőmedencének sekély tengeri üledékekből táplálkozó 
pereme marad. E transzgresszió a tithonban éri el maximumát. Az alsó 
tithon partközeli, sekély tengerben képződött diphyás mészkövére valami
vel mélyebb vízben keletkezett krinoideás mészkő és szarukő következnek.

A  kréta kezdetével újra szárazra kerül a Bakony. Az alsó kréta 
magasabb része és a tithon között fennálló kitűnő konkordancia semmi 
kétséget nem hagy az iránt, hogy területünknek az alsó krétában való 
szárazrajutása tektonikai mozgásokkal semmiféle összefüggésbe nem 
hozható. Csak az aptienben éri el a Középtenger újra a Bakonyt. A di
nári provinciára annyira jellemző rudistás mészkövek képződnek, ame
lyek, mint szirtképződmények, a sikér tenger koraitokat növesztő övébe 
tartoznak. A  gault beálltával, amint arra a gazdag kagylófauna utal, 
a sekély tenger partövében marad. Az erre következő turriiiteszes márga, 
amely annyira bővelkedik glaukonitban, a benthos foraminiferáinak kő- 
magvaiban s a sekély tenger vándorbenthosának lakóit, igen sok echini- 
dát temet magába, tanúbizonyságot tesz arról, hogy most az egész part- 
közei a tulajdonképpeni nyilt tenger uralma alá kerül. A  cenomanban 
határozott változás áll be az üledékek képződésében. Foraminiférában 
gazdag agyagok s orbitolinás mészkőpadok arra utalnak, hogy a tenger
fenék ekkor valamennyire sülyedt; nem távolodott el azonban minda
mellett a Bakony a partközei övéből, azt mutatják a tengeri iszapba zárt 
szilárd mószkőpadok. Hogy mégis kis mértékű transzgressziót kell fel
tételeznünk, arra kétségtelenül kötelez az a körülmény, hogy eme üledé
kek nemcsak a krétán nyugoszmak, hanem a júrakorú képződményekre 
is átnyúlnak. Hogy az alsó kréta sorának magasabb részében, még ott is, 
ahol a cenoman agyagtakaró védi, tetemes hiányok mutatkoznak, ez a 
tény arra enged következtetni, hogy a Bakonynak a parthoz közel eső e 
tengerrészlete rövid időre, tán a cenoman elején, szárazra jutott és ezzel 
kapcsolatban a tengeri üledékek lokálisan elpusztultak.

A  turonban, valószínűen a Bakonyban beálló újabb emelkedéssel 
kapcsolatban, megint visszahúzódik a tenger. Mert a krétakor utolsó ára
dása a senon alsó határán a hegységnek már csak délkeleti végét éri el, 
hogy ott a gosaut lerakja. Északkelet felé, Ugod-Bakonybéltől kezdve 
az egész Bakony, valamint a Vértes, Gerecse és az esztergonnbuda-pilisi 
hegycsoport rögei szigetként állottak ki a tengerből. A  megelőző alap-
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hegység kiemelkedése mellett tanúskodik a Bakony gosauja és a triász
korú alaphegység között fennálló diszkordancia is. Az üledékek keletke
zése azzal vette kezdetét, hogy egyes szinklinálisokban fölhalmozódott 
az édesvizek hordaléka, majd a benyomuló tenger erre brackvizi üledé
ket rakott. Rövidesen a tenger uralma alá került a déli rósz. De állan
dóan a parti övben maradt, hisz a tengeri üledékek, mint az ostreás 
márga és a fiatalabb hippuriteszes mészkő is parti képződések.

A  felső senontól egészen a középső eocénig szárazföld volt az egész 
dunántúli Középhegység. Ezzel kapcsolatban a kréta felső határán vagy 
az alsó eocénben számos messzeterjedő törés szabdalja el épp úgy a tulaj
donképpeni Bakonyt, mint a Vértes és Gerecsének innen északnak fekvő 
rögeit. A  középső eocén üledékek oly határozott diszkordanciában van
nak az összes idősebb képződményekhez s a tulajdonképpeni Bakonyban 
például a dőlési szögük oly nagy mértékben meredekebb, mint a gosau- 
képződményeké, hogy semmi kétség sem marad e nagymértékű hegy- 
mozgással szemben. Dr. V adasz lokális vizsgálatok eredményeit általá
nosítja, midőn azt állítja (V. ö. Vadász E. A  déli Bakony júrarétegei i. 
h. 37. 1.), hogy a magyar Középhegység felépítésében tapasztalható egy
ségesség közelfekvővé teszi azt a gondolatot, hogy a Gerecse- és Vértes- 
hegység törései is a középső krétában keletkeznek s kirívóan szembehelyez
kedik ezzel a nevezett területok kutatóival. Eme elhamarkodott követ
keztetését tévedésnek kell minősítenem. Ha már nem is bízik olyan 
eredményekben, amelyeket hónapokig tartó vizsgálatok gyümölcsöztek, 
támogassák itt föltevéseimet a legegyszerűbb természetű elmélkedések. 
A  Magyarország dunántúli rögeiben véghezvitt összes kutatások minden 
kétségen felül megegyeznek abban, hogy ez a terület a középső eocénben 
hegység volt. Fiatalabb hegységeinken mértékét vehetjük a lekoptató, 
törmeléket elszállító és újból lerakó erők hatásának. Középső krétakor! 
hegység a felsőkróta és alsó eocén hosszú ideje alatt kétségkívül elegyem- 
getődött volna s a középső eocén letarolt tájakat talalt volna a helyén.

Az eocén kezdetétől fogva ugyanaz a földtörténeti fejlődés játszó
dott le a Bakonyban, mint általában az egész Magyar Középhegységben. 
A  középső eocénben ismét benyomult a tenger. A parthoz közel eső öblök
ben lerakodott édesvízi képződményeket —  amilyenek Zirc vidékén, vala
mint Nána, Csernye és Dudar környékén vannak —  a tenger előrenyo
mulásával félsósvízi, majd tisztán tengeri üledékek váltják fel. Utóbbiak 
részint az öblökben kialakult tengeri molluszkumos rétegek s ezekkel 
szoros kapcsolatban, az öblöknek a nyílt tenger felé eső szélein, a 
nummuliteszes képződmény fáciesben eltérő parti mészkövei, részint pe
dig az észak felé alásülyedt letarolt fennsík egységes és nem tagolható 
nummuliteszes mészköve. A  parthoz közel eső esztuáriumokban feltűnő
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gyorsain váltakoznak a különböző üledékek. Az óharmadkor eme összes 
képződményei azonban csupán a hegység nyugati szélére, a Földközi ten
ger felé eső partra szorítkoznak.

Az alsó oligocénben megváltozik az évi hőmérséklet s ez a fauna 
átalakulását vonja maga után. A  tulajdonképpeni mai hegységből az előbbi 
körülménynyel kapcsolatban rövid időre visszahúzódik a tenger —  erre 
mutat az, hogy a budai márga és a hárshegyi homokkő hiányzanak. 
Később újból eléri azonban s nyugati szélein a Clavulina Szabói-rétegek 
agyag és márgájának hatalmas tömegét rakja le. Az oligocén második 
részében újra kiemelkedik az óhiarmadkorú nyugati part is. Újból barna
szenet tartalmazó édesvízi képződmények alakulnak ki, ha nem is egye
temes elterjedésben, hanem lokálisan, kisebb mélyedésekben, néha csak 
nehány száz méter kit erjedésben. A  felső oligocénben és alsó miocénben 
megint transzgresszió áll be, ez azután lehordja részben az oligocén édes
vízi képződményeit s letarolja az egész hegységet. A  kavicsos és homo
kos parti üledékek azt bizonyítják, hogy a Bakony ebben az időben sekély 
tenger litorális övébe tartozott.

Erre a mediterránban a Bakony mai képét kialakító törések idő
szaka következett.

A  pannoniai korszakban a Bakony északi és déli szélén egy pon
tú si tó elegyes- és édesvízi üledékei, a pleisztocénben a löszsteppe, az 
alluviumban pedig az erózió kiújulása voltak az átkutatott terület leg
ifjabb ^múltjának geológiai tényezői.


