
4. További adatok a Bakony földtani viszonyaihoz.

Dr. T a e g e r  H e n r i k -t ő i .

A  Bakonyban végzett földtani tanulmányaim az 1911. évben kele
ten a Cuha, dél és nyugat felé a Gerence-patak, észak felé pedig Bakony- 
szentkirály és Pápa-Teszér községek határolta területre terjedtek ki.

Alapjában ugyanazokkal a rétegtani jelenségekkel találkozunk a 
hegységnek ebben a részében is, amelyeket előző írásaimban tárgyaltam.

A  jurára vonatkozó új adatként kiemelendőnek tartom azt a körül
ményt, hogy a Borzavártól délre fekvő Kopaszhegy környékén az alsó 
liasz típusos crionideás-brachiopodás mészköve fölé még kétségen kívül az 
alsó liaszra utaló ammonitesfaunát tartalmazó cefalopodás és brachiopodás 
padok települnek, pedig a Bakony többi részeiben és nyilván a Balaton- 
menti hegységben is1) ezzel szemben a cefalopodás fácies csak a középső 
liászban veszi kezdetét.

A  középső krétára vonatkozóan a Zirc melletti Tündérmajor urada
lomban végzett kutatások szolgáltattak új adatokat. A  kréta fekvőjében 
itt —  mint már más helyen is említettem —  az aptieni emelet Toucasia 
Lonsdalei, Sow. tartalmú ismert rudistás mészköve fordul elő. ü gy  lát
szik, területünkön a korraligén mészkőben sekély eróziós medencék kelet
keztek, amelyekre egészen a peremekig a középső krétaidőszaki Orbitolina 
lenticularis, L á m . és Orbitolina concava, L á m . tartalmú tengeri foramine- 
ferás agyag transzgredált. A középső és alsó kréta e tengeri képződményei 
közé édes és félig-sósvízi üledékek települnek. Ezek szénnyomokat és vé
kony széntelepeket tartalmaznak s eddig a Magyar Középhegységben isme
retlenek voltak. Tehát nemcsak a felső krétában, a gosaui képződmény 
alakjában, találunk édes- és félig-sósvízi lerakódásokat, hanem a középső 
krétában is beállott rövid, helyi jellegű édesvízi üledékekkel és szénmarad
ványokkal kapcsolatos szárazföldi időszak. *)

*) Vadász E.: A déli Bakony jurarétegei (A Balaton tudományos tanulm ányo
zásának eredményei I. köt., 1. rész, paleontológiái függelék), 1909.
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Végül még az eocénbe tartozó szárazföldi képződményről emlékezem 
röviden meg; ez a Fenyőfőtől délre fekvő triaszkorú hegységben fordul 
elő. Csak egyes pontokon kifejlődött, homokgömböket és homokkőlencsé
ket tartalmazó finom homok ez, a fedőjébe nummuliteses mészkő települ 
s kisterjedelmű vetődési vonalon bukkan föl, amelynek mentén az északi 
szárny alásülyedt. Hihetőleg az eocén szárazföldi időszakban végbement 
helyi homokfelhalmozódásra kell itt gondolnunk, mert az anyag porszerű 
finomsága szél által való odahurcoltatását engedi sejtetni.

Hogy szerkezettanilag e részletesen áttanulmányozott terület egy 
része a Bakony ama hatalmas északnyugati szárnyának, amely SW — 
HE irányban csap és általában délnek dől. Ennek megfelelően itt is a 
fődolomitot és a konkordánsan rátelepülő dachsteini mészkövet, vagyis a 
triászt találjuk az egész északnyugati oldalon, a júra és kréta ellenben 
tovább, dél felé lép föl. Az eocén nummuliteses mészkő alakjában az 
északnyugati, abradált triászrögökre transzgredál, de észak felől benyo
mult a porvai süppedésbe is. Itt, Porvától délre néhány árokban és vízmo
sásban nummuliteses márga, a peremi részeken, az idősebb alaphegység 
felé (a Porvától nem messze levő bükkösben) pedig alapkonglomerátum és 
nummuliteses mészkő alakjában lelhető fel.

Hegységrészünket, amelyet a keleti hegyvidéktől Csesznek mellett a 
Cuha-törési vonal választ el, egy jól kivehető törési rendszer több —  rész
ben átbuktatott —  rögre bontja. Az egyik Sándor majortól, Bakony szent- 
lászlótól délre, Fenyőfőn keresztül —  a Koppánytól délre fekvő terület 
felé —  haladó főtörési vonal elválasztja a hegység e szárnyát attól a panno- 
niai (pontusi) és pleisztocén képződményekkel borított dombvidéktől, amely
nek takarója alól csak itt-ott bukkannak ki egyes kis dombokon meg vízmo
sásokban a régi triász-képződmények. E törési vonallal párvonalasan ha
lad délen egy másik vetődés. Ez a Hódosi-pataktól a Wintergrünberg 
mellett a Zabola-csárda (Hafnerhöhe) és Zabola felé húzódik, itt azon
ban inkább N— S irányba csap át, illetve NNE— SSW  irányú törés 
váltja föl, amely a Kék- és Köröshegy horsztját határolja el kelet felé és 
a Kisszépalmamajor vadászlak mellett a Szárazgerence felé halad. E tö
rési rendszer mentén a porvai tábla észak és nyugat felé a mélybe sülyedt 
s a Fenyőfőtől délre fekvő magaslatokon található triászmészkő délebbre, 
a Cseszneki erdő területén lévő mélyedésben sokkal mélyebb szintben épp 
oly elszórt részletekben jut a felszínre, mint ahogy a Körös- és Kékhegy 
tetejét borító cefalopodás és brachiopodás liászrétegek bukkannak kis szi
getek alakjában a Kisszépalmamajortól északra lévő mélyedés lösztakarója 
alól elő.

A  Cuhatöréshez is vele párhuzamos irányú rétegzavarodások járúi
nak tovább nyugat felé, ezek a porvai sülyedést és a Fenyőfő melletti
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dombvidék közé eső hegységrészt bontják rögökre. Nyugat felé az első 
haránttörést a Hódosi-patak folyása jelöli ki s tőle nyugatra egy második 
a Fenyőfőtől délre eső Hálóvető völgyecskével esik össze. A  rögök e vető
dések mentén átbuktatottak, amennyiben az északkeleti részük alásülyedt, 
a délnyugati peremük ellenben állva maradt, s így egy kelet felé hajló 
rögrendszer alakúit ki.

A  Körös-Kékhegy horsztját hasonló haránttörések darabolják szin
tén rögökre. A  Köröshegy csúcsának északi része a Kékhegy csúcsán ke
resztül egészen Zaboláig egységes tömeg, ez a legalsó részében raetiai 
dachsteini mészkőből és liászkori dachsteini mészkőből, fölötte crionideás- 
brachiopodás mészkőből, legmagasabb részében, a Köröshegy csúcsa táján 
pedig cefalopodás-mészkőből áll, talán már középsőliászkorú szarukő
padokkal. Az északi lejtőn, a Körös- és Kékhegyek csúcsai között e réte
gek kissé felgyűrődtek. Ez antiklinális magvát a liászkorú dachsteini jel
legű mészkő alkotja, amely a crinoideás mészkő alá húzódik s itt a denu- 
dáció folytán részben szabaddá vált.

Az előbb említett N W — SE irányú törési vonalak a Kőröshegy 
csúcsától délnyugatra a Parajoshegy felé sorakoznak. E vonalon kiválóan 
jellemzi ezeket a következő váltakozó sorrend: a csúcson cefalopodás- 
mészkő, lejebb crionoideás-mészkő és liasz-dachsteini jellegű mészkő, az
után megint crionoideás-mészkő, liasz-dachsteini jellegű mészkő és végül 
újra cefalopodás-mészkő, crionideás-mészkő, liasz-dachsteini típusú mész
kő. A  fővető a Köröshegy és Parajoshegy csúcsok között fekvő Márvány
völgy bevágásának felel meg.

E törésekhez nyugat felé egy idősebb vetődés csatlakozik. Ez SSE—  
NNYV irányban szeli át a felső triász itt kifejlődött tömegét s egyenlő 
magasságba juttatta az idősebb fődolomittal a fiatalabb dachsteini mész
követ. A Bakonybél melletti Somhegy pusztától a Tönkölös- és Parajos- 
hegyek közti nyergen át a Koppánvtól nyugatra fekvő Plattenberg felé 
húzódik e vetődés, magaslatokon és völgyeken keresztül, csaknem négy 
kilométer hosszúságban.

Egészen hasonló, fődolomit és dachsteini mészkő közötti vetődés 
húzódik Zabolától E— W  irányban a Plattenberg felé.

A  porvai süppedéstől délre emelkedik —  keleti részén a Hajagossal 
és Halománynyal —  a Somhegy hosszúra nyúlt gerince, amely épp oly 
tipusos horszt, mint a Körös-Kékhegy. E hatalmas mészkőtömb alapjá
ban, nyugati részén raetiai dachsteini mészkőből áll, amely kelet felé las
sanként a dachsteini jellegű liász-mészkőbe megy át. A  Hajagos és Halo- 
mány táján az alsó liász tűzköves fáciese telepedik rá s a Generál-erdő te
rületén az alsó liász brachiopodás és crionoideás mészköve födi. Délről a 
tithon crinoideás mészköve transzgredál a horszt felé, erre pedig az alsó



64 D E . T A E G E E  H E N R IK (4)

kréta rögei következnek, amelyek a Somhegy csúcsától délre a liorszt fő
tömegéhez képest is alábbzökkentek. A  Somhegy horsztját dél felé éles 
törés választja el a Bakonybél-Pénzeskúti ároktól. Épp így vetődések 
választják el nyugat és észak felé a Körös-Kékhegy horsztjától is, vala
mint kelet felé is diszlokációkat találunk. Magát a horsztot is számos, 
a felépítő kőzetsorozat váltakozó településében megnyilvánuló törés da
rabolja szét.

A Palihálástól délre fekvő, tithon és alsó krétából álló dombvidéket 
is számos törés szeli át, amelyek mentén lévő rögökben crinoideás mészkő 
és rudistás mészkő érintkeznek.

Tovább északra, a Kopaszhegy területén Borzavár mellett a Tündér
major fennsíkkal összefüggő hegységrészt találunk. Az északi peremén, 
a Borzavári-völgy felé eső lejtőn délnek, az egész tömeg alá dűlő liasz- 
dachsteini mészkő lép föl, erre konkordánsan az alsó liász crinoideás- 
brachiopodás mészköve települ, a csúcs közelében pedig itt az alsó liász 
legfelső tagját képviselő cefalopoda és brachiopoda tartalmú padok követ
keznek. Ez az alsó júra rétegsor a csúcstól délre egy délnyugat és észak
keleti irányú vetődés mentén a Tündérmajor környékén oly elterjedt 
tithonkorú crionoideás mészkővel érintkezik, utóbbi alól a mélyebb fel
tárásokban, mint a Rencses-árokban, vagy Kisborzavárral átellenben egy 
idősebb cefalopodásszint bukkan a felszínre.

Az előbbiekben főleg hegyszerkezettani szempontból tárgyalt hegy
ségrész más tekintetben is igen érdekes. íg y  e területet a Magyar Közép- 
hegység júrakorú rétegeinek tanulmányozása tekintetében valósággal 
klasszikusnak kell mondanunk. Ezen a Gerence-pataktól a Cuha-völgyig 
terjedő területen az idősebb júra pompásan kifejlődött és pedig:

a) Cefalopodás mészkő 
(Klaussi rétegek a Pintérhegyen)
Park. Párkinsoni-szint

b) Mangántartartalmú szarukőfácies 
(a Pintérhegyen)

c) Cefalopodásmészkő 
(a Cuhavölgy hegyein)

d) Cefalopodás-brachiopodásmészkő 
(Kőröshegy, Kopaszhegy ?)

c) Brachiopodás-crinoideás mészkő
f) Szarukőrétegek
g) Dachsteini jellegű liaszmészkő

Dogger

Középső liasz

> Alsó liasz
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Az alsó liász legalsó és harmadik tagja e területen mindenütt ki
fejlődött. Az alsó liász szarukőrétegei ellenben feltűnő módon nem terjed
tek el általánosságban ez aránylag szűk határok közé foglalt vidéken. 
A  Kopaszhegyen Borzavár mellett hiányzanak, keletre Zirc fölött a Pin
tér- és Bocskor-hegy területén és a Szesztra-magaslatokon megvannak s 
nyugat felé a Szépalma-major környékén lépnek ismét föl. A  Kopaszhegy
től már 150 méterrel nyugat felé kibukkannak a Hajagos lejtőin s már 
e csekély távolságban is tekintélyes vastagságuk van. Alig 1*5 kilométer
rel tovább nyugat felé, a Somhegy északi lejtőin már megint eltűntek 
s az alsó liász brachiopodás-mészkő települ itt a dachsteini jellegű liász- 
mészkőre. A  szarúkőfácies a Szépal mamajortól a Köröshegy felé húzódik, 
de csak keskeny sávban találjuk e szintet a nevezett hegy keleti lejtőjén, 
a kisszépalmamajori erdőőri házak fölött. E ponttól közvetlenül északra 
és délre már hiányzik, e helyeken a brachiopodás-crinoideás mészkő a 
liász-dachsteini mészkővel szoros kapcsolatban van. Az alsó liász szaru- 
köves szintje tehát szigetszerűen fejlődött ki e területen. Kern borít nagy 
felületet, mert a Szépal mamajor környékén nem becsülhető elterjedése 
többre mintegy 4 kilométernél.

Fölmerül az a kérdés, hogy mi az oka az alsó liász szarúkoves 
szintje e szigetszerű elterjedésének. Bajosan vezethetjük e jelenséget in
tenzív tektonikus mozgások következtében beállott kiemelkedésre vissza. 
Ha így állna a dolog, akkor mindazokon a helyeken, ahol a szarúkoves 
szint hiányzik, a dachsteini fáciesű liász-mészkő és a brachiopodás-crinoi- 
deás-mészkő között határozott diszkordanciát kellene kimutathatnunk. Pe
dig éppen a Köröshegy csúcsán teljes konkordanciával települ e két szint 
egymásra s az összes többi átkutatott vidék egyikén sem sikerült határo
zott diszkordanciát kimutatni.

Másrészt föltehetnénk azt, hogy a szarúkoves szint helyenként e 
területen a crinoideás-brachiopodás mészkövet helyettesíti. E föltevésnek 
tán van bizonyos jogosultsága. íg y  a Zirctől északra fekvő Szesztra-hegy 
környékén egészen hiányzik a brachiopodás-crinoideás mészkő és cefalopo- 
dás lerakodások települnek közvetlenül a szarúkőre. A  Pintérhegy és 
Bocskorhegy környékén is aránylag alárendelt a brachiopodás-crinoideás 
mészkő a szarúkősorozat tekintélyes vastagságához képest, bár az előbbi
nek csekélyebb vastagsága itt utólagos denudációnak is tulajdonítható. A  
Generál-erdőben, a Somhegy környékén a liász-szarukőre települő 
brachiopodás-crinoideás mészkő nagy területen konstatálható ugyan, ked
vezőtlen föltárási viszonyok következtében azonban vastagságára vonat
kozólag éppen itt semmi sem állapítható meg biztosan. Mindenesetre meg 
van a lehetősége annak, hogy a brachiopodás mészkő és a szarukő egy
mást helyettesítő fáciesek.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1911. 5
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Feltűnő a középső és felső liászban és az alsó doggerben tapasztal
ható hézagosság, részben igen jó magyarázatát leli ez azonban a medi
terrán ama nagy abráziós időszakában, amely egész hegytömegeket hor
dott le. n e u m a y e r  az Alpok júrarétegeinek e hézagosságát az üledékek 
zoogén természetével magyarázza, ezek csak bizonyos, arra alkalmas he
lyeken rakódtak le, más pontokon ellenben hiányzanak. Egyelőre e kérdés 
nem nyer még megoldást. Mindenesetre bővebben kívánok még e tárgy- 
gyal foglalkozni ,,A Bakony geológiája^ című monográfiámban.


