
16. A tulajdonképeni Bakony délkeleti részének szerkezeti
alapvonásai.

(Előzetes jelentés.)

D r. T A EGER HENKIK-tŐl.

Korábbi értekezéseimben a tulajdonképeni Bakony északabbra eső 
rögeit vázoltam nagy vonásokban, ez alkalommal pedig a délebbre eső 
begy darabot óhajtom vázolni egészen az előtte fekvő dombvidékig. Ez a 
rövid közlemény tehát a tulajdonképeni Bakony délkeleti sarkával fog
lalkozik, tehát azzal az országrésszel, amely a 17. öv, XVIII. rovat NE 
térképlapra esik, de a szomszédos nyugati és északi lapokra is átterjed.

Földrajzilag tekintve, itten két különböző elem szoros szomszéd
ságba kerül; a Bakony és a Balatoni Felvidék.1) Mert északon a tulaj
donképeni Bakony főleg felsőtriasz kőzetekkel törik le, ellenben délnek 
és délnyugatnak új, több tekintetben eltérő tag következik, a péti hegy
vidék, a veszprémi triász mozaiknak közvetlen folytatása, a Balaton fel
vidéknek ide kifutó hegydarabja. Kettőjük közt fekszik a Sárrét és a 
Kékerű tó fiatal sülyedése, amelyek egykor ép úgy, mint a Vértes előtt 
fekvő hasonló mélyedés nagykiterjedésű vízfelülettel voltak borítva, te
hát annak idején oly tájképet nyújthattak, amilyet ma a Balaton az 
egészen hasonló hegy vonulat ok előtt.

Éppen itt, az egymáshoz közel jutó hegy daraboknál, amelyeknek 
összefüggése úgy látszik csak a fiatal alluviummal kitöltött depresszió
ban van eltakarva, az ezeket egymástól elválasztó vonalak nemcsak belső
leg rejtve vannak jelen, hanem külsőleg a tájképben is jól látható jelen
séget képviselnek.

Mert nemcsak a két hegyvidék összetételében mutatkozik lényeges 
különbség, egyetlen kivételtől eltekintve, hanem ezt az elkülönítést a i)

i) A Balaton felvidéket és a tulajdonképeni Bakonyt a földrajzi irodalomban 
még ma is gyakran összefoglalják a ,,Bakonyerdő“ gyűjtőnév alá. holott a tulajdon
képeni Bakony sokkal nagyobb rokonságban van a magyar főváros felé ÉK-re húzódó 
hegy darabokkal, mint a balatonparti hegyhátakkal és kúpokkal.
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nagy tektonikai vonalak is egyöntetűen jelzik. A tulajclonképeni Bakony 
túlnyomó részének felépítésében hiányzik az idősebb triász rétegsor, 
amely hatalmas törések mentén az egész délkeleti szélen a neogén elején 
a mélységbe sülyedt. Egy utolsó állva maradt rögmaradvány, amely 
egyetlen kivételként hegységünk szerkezetébe még ma is beillesztve ma
radt, található Iszkaszentgyörgy mellett az Iszkahejgy vidékén egy kes
keny öv alakjában, amelynek a lejtőin délfelé még a werfeni rétegek is 
napvilágra bukkannak. Innét egy kisebb vonulatban Inota felé az idősebb 
triász dolomitok és mészkövek egyenetlen felületű hátságai és sátoralakú 
magaslatai vannak, mint a Péti hegyekben vagy a Balaton felvidék dél
keleti szélén, amelyek az észak felé kifejlődött széles fődolomitból álló 
platókat körülkeretezik.

De még szembetűnőbben jut kifejezésre ez az elkülönülődés a tekto
nikai vonalakban, amelyek közül csak a tulajdonképeni Bakony nagy 
délkeleti letöréseit említem fel, amelyek egészen a veszprémi plató széléig 
nyomozhatok .De a fiatal neogén időben az élesebb vonalok szelídültek, 
az ellentétek elmosódtak.

A tulajdonképeni Bakony eme délkeleti, szélső része morfológiai
lag a következő elemekre tagolható: a csór-csurgói triász rögre, a tési 
nagy platóra, a Sárrét és Kékerű tó mélyedésére, azon túl a péti hegy
vidékre és a Sárrét medencéjének túlsó oldalán fekvő fiatal halom- 
vidékre.

A Csurgó-csőri triász rög.

Élesen körülhatárolt háromszögben emelkedik ki a Bakonynak ez 
a legdélkeletibb röge a környezetből, amelynek sarkain Csurgó, Iszka- 
Szt-György és Inota fekszenek. Ellentétben a tulajdonképeni Bakony 
egyéb részeiben napfényre bukkanó üledékes kőzetekkel, ennek a rögnek 
felépítésében, mint már föntebb felemlítettem, kivételesen a mélyebb 
triász képződmények is egészen a werfeni palákig résztvesznek. Az Iszka- 
Szt-Györgytől Inotának csapó övön az idősebb üledékeknek kifejlődése 
jól nyomozható.

Az Iszkahegy csúcsát és az egész délkeleti lejtőjét a werfeni series 
építi fel, amelynek rétegsorozata röviden a következőkben jellemezhető:1) *)

*) A werfeni rétegek rétegsoráról fönt adott áttekintés nyújtását Lóczy La jo s  
dr. igazgató űr jelentékenyen megkönnyebbitette, kinek előszóbeli közléseiből igen jó 
átnézetet nyertem az alsó triász horizontjairól, amelyeket ő a balatoni hegység k i
válóan jó feltárásaiban a legrészletesebb vizsgálat alapján m egállapíthatott. Más-
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A hegy felépítésében csak campilei rétegek vesznek részt, míg a seisi 
series a Sárrét felé a mélységben fekszik lesülyedve. Az Iszka hegy lábá
nál egy keskeny szegélyben a Csórra vezető út mellett, mint ennek az 
övnek legalsó tagja, vékony lemezes, szürke, mállott állapotban vörös 
meszes homokkő van kifejlődve, amely rendkívül erősen gyűrődve van. 
Mindjárt fölötte, mint következő szint, barna mészkőlemezek lépnek fel, 
gyakran crinoidás mészkőszerű habitussal, rossz megtartású gastropoda 
maradványokkal. A campilei rétegek alsó szakaszának mészkő és ho
mokkő szintjére egy márgaöv következik, amely főleg a középső szakasz
hoz tartozik. Ezek egyfelől szürke és zöldes, tarkára málló márgák, több
nyire puhák és levelesek, kövületekben bővelkedők, amelyek főleg külön
böző Myophoria fajokhoz tartoznak. Vannak továbbá szürke, inkább me
szes padok palás agyaggal és márgapalával, szintén telve kövületekkel. 
Ezek az u. n. rőtlemezek és tiroliteses márgák.1) Ezt a seriest fölfelé 
felváltja dolomitból és mészkőből álló rétegcsoport, amivel elértük a 
campilei rétegek felső szakaszát. Ez lefelé egy crinoidás mészkőpaddal 
záródik, amely egészen hasonló rétegsorral kapcsolatban L óczy L. szerint 
a Balatoni hegységben Stegosaurus maradványokat tartalmaz. E fölött 
van itt a dolomit szint, amely vastagság dolgában kevéssel marad el a 
werfeni rétegek idősebb seriese mellett. Ezek világosszürke, fehér, leme
zesen rétegzett dolomitok, üregesek, kövületmentesek, kevés és igen kicsi 
gastropoda köbéllel. Egy kevéssel vastagabb, közvetlenül ebből a dolo
mitból kifejlődő mészkőszinttel, ami ezután következik, a werfeni palák 
végződnek. A lemezes mészköveknek ez a szintje szalagos, kékesszürke, 
vagy sötétbarna, vékonyan rétegzett lemezes mészkő és dolomitpadokat 
tartalmaz. Kövületek ebben nem épen gyakoriak; főleg gastropodák 
összenyomott köbelei vannak jelen. Myophoria costata is előfordul s a 
kúszási nyomok, valamint a rippelmarkok partközeli eredetű üledékre 
utalnak.

A középső triász, a kagylós mészkő, a csurgó-csóri triaszrögben 
főképen dolomitos üledékekből épült fel. Az első dolomit öv, hasonló 
vastagságban, mint a werfeni dolomit sötét, szürke színű kőzet, rendkívül 
szilárd, egyenletesen szívós kőzet, kövületmentes s ezekben a tulajdon
ságaiban kétségkívül megfelel a Balatoni hegység megyehegyi dolomit
jának. Csak néha lehet ezt az alsó dolomitszintet a második magasabbtól 
elválasztani a mészköveknek vékony, lencsésen kifejlődött lokális sza-

felől az Iszka kegyre tett közös kirándulás szintén jelentékeny mértékben hozzájárult 
feladatom megkönnyebbítéséhez. Kedves kötelességem Lóczy Lajos dr. igazgató úr
nak a munkám iránt most is tanúsított élénk érdeklődéséért és támogatásáért a leg- 
hálásabb és legmelegebb köszönetemet kifejezni.

i) Amint azt Lóczy L. a Balatoni hegységben kiválasztja.
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lagjai alapján, amelyek ebben a rögünkben a Lajos majornál, a Sas- 
hegyen s az Iszkahegy északi részén fejlődtek ki. Ezek márgák és mész
kövek, gyér, rosszul megtartott brachiopodákkal, amelyek Stur recoáro 
mészköve szintjének felelhetnek meg.

Tetemesen szélesebb és ennek megfelelőleg vastagabb kifejlődésben 
csatlakozik közvetlenül hozzá a második dolomitszint, amelyet Gyropo- 
rellás mészkő néven a megyehegyi dolomittól elválasztani óhajtok. A va
lóságban az egész területen első pillanatra új elemként ismerhetjük fel 
a rétegsorban. A meglehetősen sötétszínű megyehegyi dolomittal ellen
tétben ez a hasonló kőzettípus egészen világosszínű, többnyire hófehér 
és cukorszerűen szemcsés szövetű. De még jellemzőbb a gyroporelláknak 
nagy számban való előfordulása, amelyek főleg a mállott kőzetfelületen 
jól feltűnnek és mindenütt kisérik ezt a dolomitot. Más, vagy épenséggel 
vezérlő kövületeknek a hiánya miatt — amilyenek a felsőtriasz fődolo
mitra és a dachsteindolomitra jellemzők — a gyroporellás dolomit kora 
bizonyos mértékig biznytalan.1) Figyelemreméltó azonban ennek a dolo
mittömegnek a jelentékeny vastagsága, amely kb. 2—21/2 km-en 35°-nyi 
átlagos dűlési szöggel van kifejlődve. Ha a pikkelyes töréseket, amelyek 
itt lehetségesek és a rétegcsapás mentén többszörösen ismétlődhetnek, nem 
akarjuk figyelembe venni, úgy a gyroporellás dolomit valóságos vastag
ságaként 1000 m-nél több adódik. Másfelől ki kell emelni azt a benső 
konkordanciát, amivel ez a dolomit egyfelől a kagylósmészkő-werfeni 
rétegcsoporttal, másfelől pedig a rája következő fődolomittal a legszoro
sabb kapcsolatban áll. Önkénytelenül az a benyomásunk támad, hogy 
itt hasonlóan, mint Veszprém környékén2) a dolomitos fácies ismételten 
nemcsak egyes horizontokon keresztül, hanem egész emeleteken keresztül 
terjedt. A recoaro mészkő egyes lokális, vékony szalagjainak kivételével 
a megyehegyi dolomit és a fődolomit közt fekvő tengeri triász lerakódás 
szemben a Balaton-felvidék egyidejű mészkő és márgaszintjeivel (wengeni, 
cassiani, raibli rétegek stb.) tisztán egyforma dolomitos tömegben kép
ződött ki, amivel azután a gyroporellás dolomit kétségtelenül jelentékeny 
vastagsága a tulajdonképeni Bakonynak a délkeleti sarkában jól meg- 
magyarázhatóvá válik.

A csurgó-csóri táblának legfiatalabb triász tagja gyanánt a nori- 
kumi emelet fődolomitja csatlakozik a gyroporellás dolomithoz világos 
concordanciával, amely egyes pontokon (a kincses szőllő fölött levő va-

*-) Ez a dolomit élénken emlékeztet engem a Herendi erdei, Dörgicse-Tagyon 
és Szentantalfa környékén előforduló, geológiáikig és kőzettanilag hasonló kifejlődésü 
hatalmas gyroporellás dolomitokra. Lóczy.

2) V. ö. Laczkó Dezső : Veszprém városának és tágabb környékének geológiai 
leírása. A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. I kötet, 1 rész.
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clászlak fölött) erre az emeletre jellemző megalodusokat tartalmaz. Álta
lában ez a dolomit a kőzettani jellege alapján a hasonló, de régebbi kőze
tektől megkülönböztethető, de viszont egyes szakaszokon fokozatos át
menet van a gyroporellás dolomitból a fődolomitba, amely határozottan 
arra utal, hogy az üledékképződés területünkön a karniumi emeletből 
a norikumi emeleten át egészen egyforma módon történt.

Míg az alaphegységnek föntebb röviden jellemzett triász képződ
ményei az azonos csapás és dűlésirányukkal világosan kifejezett concor- 
danciát mutatnak, addig a harmadkori képződmények, amennyiben azok 
a szóban forgó triász rögünkben kifejlődtek, az idősebb alaphegységekkel 
szemben élesen eltérő települést mutatnak, ami kétségtelenné teszi a har
madkor előtti nagy hegy mozgásokat.

A legidősebb tagot képviselik, amivel a harmadkori üledékek kez
dődnek, fornai típusú nummulites képződmények, amilyeneket bizonyos 
eltérésekkel a Vértes-hegység déli szegélyén kifejlődve találunk. Ezek az 
eocén képződmények a csurgó-csóri triász rögben egészen szabálytalanul, 
gyakran köpenyszerűleg települnek az alaphegység mellé és rája. És pedig 
itt az eocén ennek a rögnek csak az északi részén fejlődött ki; főként Csurgó 
község közelében található. Fácies szempontjából a következőképen tagol
ható: van nummuliteses mészkő, molluszkumos márga, nummuliteses agyag 
és édesvízi képződmények fejtésre nem méltó barnaszénteleppel, amelyet 
csak a kutatások által tártak fel. A meszesebb képződmények különösen 
az alaphegység közvetlen szomszédságában fejlődtek ki, ahol gyakran 
közvetlenül a triászra települtek, míg a márgák, agyagok és édesvízi 
képződmények egy összetartozó rétegcsoportot alkotnak, amelyek csak 
az egykori eocén mélyedések felé lépnek fel.

Míg az eocén a csurgó-csóri rög felépítésében még résztvesz, addig 
a fiatalabb harmadkor, tehát a pannoniai (pontusi) képződmények, az át
dolgozott mediterrán, a törmeléklejtők s egyebek többnyire csak a rögök 
letörései mentén találhatók, amely üledékek az egységes hegy tömeget 
körülveszik. Ezekre a képződményekre később visszatérek.

Morfológiailag a csurgó-csóri trmszrög éles törésekkel emelkedik 
ki a tájékból. Délen egy nagy vetődés határolja, amely Csórról Inota felé 
csap, keleten egy hasonló, gyengén ívelt tektonikai vonal van, amely Csurgó 
felől Inota felé húzódik. Ezt haránt törések szelik, amelyek a mór-bodajki 
árok csapásában, valamint ezen sülyedés felé a rögöt északkeleten hatá
rolják. Ellenben egy egységes, hatalmas hossztörés húzódik észak felé 
Csurgóról Kutin keresztül A^árpalota felé meredek sziklafallal; ez vá
lasztó vonal gyanánt szerepel, amelynek mentén a Tamási-Isztiméri szé
les triaszfenföld délkeletnek, a mi táblánk felé a mélybe sülyedt. A 
tektonikai vezérlővonalak eme alapvonásai mellett főleg az idősebb triász-
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képződmények egész sereg szerkezeti részle
tet szolgáltatnak hegy rögünkben. I t t  megint 
az Iszkahegy szolgáltat értékes adatokat. A 
mellékelt ábra ennek a területnek ideális 
szelvényét tünteti fel, amely harántul áll a 
hegység csapására.1) Délkeleten, az Iszkahegy 
szegélyén a nagy szegélytörést látjuk, amely
nek mentén az idősebb triaszképződmények, 
a seisi rétegek a mélybe sülyedtek. Ezt a le
törést a pannoniai (pontusi) rétegek és vékony 
lösztakaró elfedik. Ezután a középső werfeni 
rétegek következnek jól kifejezett gyűrődés
sel, amelynél az alsó antiklinálisban a gaste- 
ropodás oolitos mészkő az iszkahegyi szőlő
hegy egyik feltárásában közvetlenül észlel
hető, míg a többi redő csak az egész rétegsor 
egyes szintjeinek szabályszerű ismétlődésében 
nyilatkozik.

Fontosnak tűnik fel, hogy a werfeni se- 
riesnek épen ez a lágyabb, inkább palás és 
márgás rétegcsoportja van éles szinklináli- 
sokba és antiklinálisokba gyűrve, míg a fölöt
tük következő, a felső werfeni rétegcsoportba 
tartozó sokkal ellenállóbb kemény dolomit és 
mészkő-tömegek, crionidás mészkő, sejtes do
lomit és lemezes mészkő egészen más tektoni
kai képet mutatnak.

i) Lóczy igazgató és egyetemi tanár űr szíves 
közlése szerint — ki néhány év előtt ezt a területet 
a Balatoni hegységgel való összehasonlítás végett 
vizsgálatainak körébe vonta — az ezen a területen 
általam végzett vizsgálatok alapján szerkesztett 
föntebbi szelvényem teljesen megegyezik az ő ta
pasztalataival, amelyek egy egészen hasonló, csak 
kevesebb részletet tartalmazó szelvényben vannak fel
tüntetve, amely a balatoni felvidékről szóló, sajtó 
alatt levő nagy munkájában fog megjelenni. Lóczy- 
nak ezek a becses vizsgálati eredményei, amelyek itt 
az én területemet is érintik, sajnos, később fognak 
megjelenni, mint az én mostani előzetes közlemé
nyem s mutatni fogják, hogy az egymástól függet
lenül végzett megfigyelések hasonló eredményre ve
zettek.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. 11
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ui
Itten  nincs már nyoma többé a gyűrődés

nek, hanem a kőzetek egyformán és egy tö
megben északnyugatra hajlanak. Úgy látszik, 
úgy áll a dolog, hogy a fiatal nagy törési pe
riódus előtt, amely a Csór-Iszka-Szt-Gryörgyi 
vonalon innét fekvő régi előhegységet lesü- 
lyesztette, egy idősebb hegymozgás délről és 
keletről jövő nyomás (dél-északi és kelet- 
nyugati mozgás az Alpokban) következtében 
a régi, ma a mélyben levő tömegeket a mai 
hegység területe felé tolta, aminek következ
tében a mélyebb werfeni rétegek lágyabb kő
zetei redőkben préselődtek a magasabb wer
feni, a közép- s felsőtriasz merev dolomit és 
mészkő tömegéhez, amelyek szabály szerint 
csak egyszerű hajtással diszlokálódtak az ere
deti helyzetükből. A kemény triaszkőzetek- 
nek ez a hajlása a gyűrt triász alaphegység 
közelében a legerősebb, amint ezt a szelvény 
is jelzi. De már a lemezes mészkő területén, 
ami a werfeni dolomit fölött következik, k i
sebb lesz s a megyehegyi dolomit, valamint 
a gyroporellás dolomit övében mindjobban és 
jobban közeledik a fődolomit dűlési fokához, 
ami tovább északnyugat felé a csurgó-csóri 
triaszrög összetételében a főszerepet játsza. 
De a csapásirányban is szolgáltat a szóban 
forgó táblának lokális tektonikája új részlete
ket. K iindulási pontul ismét az Iszkahegyet 
választjuk, amely most az itt mellékelt ábrá
ban ellenkező irányban, a rétegek csapása 
mentén van keresztülszelve.

Látjuk, hogy ezt a hegyvidéket számos 
kisebb harántvetődés éri, amelyek, mint arról 
a földtani térképre vetett pillantás meggyőz, 
a werfeni dolomit és a lemezes mészkő közt 
levő határ lefutását ismételten megtörik, ami 
mellett ezen diszlokációs vonalak mentén a 
mészkő és dolomit tömegek közt kismértékű 
eltolódások, feltorlaszolódások és lesülj'edések 
történtek.
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Míg itt az Iszkahegyen a csapásra merőlegesen széttöredezett te
rülettel van dolgunk kicsiben, addig nyugat felé a szóban forgó tábla 
területén ez a tendencia sokkal hatalmasabb méreteket ölt.

Azokat a nagy változásokat, amelyeket a triaszkorú kőzetek a tek
tonikai behatások alatt szenvedtek, itt már nem a werfeni rétegsoron 
belül levő határvonal jelzi (amely ezen a területen már eltűnt), hanem 
a gyroporellás dolomit és a fődolomit között levő határ. Egyfelől az 
Iszkahegyen túl még messze északnyugatra fekszik a határ, majdnem 
a kincsi szőllők területén, addig a szászbereki szurdokban — a Csór felé 
menő száraz völgyben — már egy fél kilométerrel délfelé visszaugrik, 
ahol ez, a hegység csapásának megfelelőleg feltűnően egyenes vonalban 
a Baglyas szőlőhegyek szomszédságáig felytatódik. Ennek megfelelőleg 
a hasonló módon délebbre került megyehegyi dolomit is csak egy keskeny 
sávban van kifejlődve a tábla letörésénél, Csór felé az Emánuela em
lékkő mellett.

Egy újabb nagy vetődés következik nyugatabbra és a gyroporellás 
dolomit elterjedési területét a baglyashegyi szőllőhegyek felé meredeken 
leszeli. Itt is egész jelentékenynek látszik az eltolódás mértéke, aminek 
következménye a gyroporellás dolomitnak kibukkanása lett. Egy további 
hasonló harántvetődés van közvetlen Inota község mellett, az inotai do
lomitkúpok területén, ahol ezen új diszlokáció mentén az idősebb gyro
porellás dolomit a fiatalabb fődolomit mellé kerül. A csurgó-csóri triasz- 
rög tehát nemcsak köröskörül vetődésekkel van határolva, hanem belső
leg is erősen szét van darabolva haránttörések által s e mellett az egyes 
rögrészletek északnyugat felé mindig tovább előretolódtak annak meg
felelő mértékben, amint a tektonikai mozgás hatása északkelet felé to
vább terjedt.

A teési nagy platótömeg.

A tulajdonképeni Bakonynak ez a hegységtagja korábban vizsgálat 
tárgya volt, ami azonban csakis a massivum északi lejtőjére terjedt ki, 
míg a déli oldala a legújabb vizsgálatok feladata. Míg a plató északi 
területén a rhaetium, jura, kréta és az eocén meglehetősen tarka réteg
sora vesz részt a masszívum felépítésében, addig az egész déli szakasz
ban nagy területen és jelentékeny vastagságban a fődolomit van kifej
lődve, amely néha megalodusokat tartalmaz, mint a Várpalotáról Csernye 
felé vezető hegyi út mentén.

Idősebb képződmények maradványait csak az Ujmajortól északra 
és délre találunk, a hegylejtőkön levő szőllők szomszédságában. I tt a 
gyroporellás dolomitból álló szigetek vannak jelen, amelyek a neogén

11*
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üledékekből lokálisan kibukkannak. Ez az idősebb triasztag, amely 
megint a kuti-inotai főtöréstől északra a fődolomit sziklatömegéig ki
fejlődött, Várpalota vidékén egy további hatalmas törés mentén a mély- 
ségbe sülyedt és fiatal édesvizi mészkő fedte el.

Ezzel a vetődéssel végződik a terjedelmes fennsík dél és nyugat 
felé. Várpalota fölött nem válik ugyan még oly világosan ki a terület 
morfológiai képében, mert a lassankint emelkedő nagy kiterjedésű édes
vizi mészkőtakaró telepedik a területen a fődolomit alapkőzetre, e hely
ségtől nyugatra azonban már uralja a vidék arculatát a hatalmas disz- 
lokációs vonal. Bánta pusztán túl elhajlik e vetődés északnyugat felé és 
Pere irányában húzódik meredek lejtők mentén, amelyek fölött a Vár- 
berek (469 m), Futóné-Köveshegy (755 m), Tunyoghegy (507 m) dolo
mitból álló magaslatai emelkednek. Ez a tektonikai vonal határolja el a 
legidősebb neogén képződményt, az alsó mediterrán kavics-homok és kon
glomerátum lerakódásokat, amelyek egy, Bánta puszta fölött következő 
szorosban vízszintesen rétegezett magas falakban végződnek a fődolomit 
hasonló módon meredek sziklái felé. Azt jelzi ez a körülmény, hogy 
csak e parti képződmények lerakódása után jutott le az eredetileg az 
alaphegységre transzgredáló fiatal takaró és hogy ennek a rögtetőn 
fennmaradt részét a denudáció később lehordta, míg ellenben a törme
lékes képződmények lesülyedt s így megvédett része hatalmas falakként 
meredő tömegekben megmarad. A teési fennsík belső szerkezetét jól nyo
mon követhetjük annyiban, amennyiben a rétegek délkelettől északnyu
gat felé, lankásan északnyugati irályban dőlve, szabályosan következ
nek egymásra. Bajosabb azonban fölismerni azokat a tektonikus zava
rokat, amelyek e tömeget oly területeken érték, ahol nagy darabon ugyan
azt az egynemű kőzetet találjuk; így különösen a teési hegyvidék déli 
részében. Az északnak fekvő területen a kőzetek tarka sokfélesége és 
változatossága következtében töréseket, helyi felgyűrődéseket és szin- 
klinálisokat régebbi vizsgálatok könnyen kimutathattak; a Várpalota fö
lött következő egyöntetű dolomittömeg azonban általános elterjedésben 
egyirányú csapású és dűlésű s általánosságban nyomát sem mutatja 
tektonikus zavaroknak. Hogy azonban ilyenek itt sem hiányzanak, azt 
például a pusztapalotai rom felé húzódó Várvölgy keleti -és nyugati ol
dalán kifejlődött dolomitpadok gyengén széthajtó csapása bizonyítja. 
Többnyire oly egynemű irányban hatottak a tektonikus erők erre az egy
séges kőzettömegre, hogy a rétegek eredeti vízszintes helyzetüket meg
tartották s így abba a csalódásba ejtenek, mintha a terület zavartalan 
volna, pedig belsejét számos törés barázdálja. Mert épen a tulajdonképeni 
Bakonyban sehol sincs tektonikus zavaroktól mentes terület.
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A Sárrét és a Kékerű-tó depressziója felé eső táj képe.

A tulajdonképeni Bakony eme hegységrészeitől délre a Sárrét egy
kori tómedencéjének terjedelmes síkja terül el, feléje Várpalotától, Ino- 
tától és Csór felől fiatal neogén és pleisztocén üledékek húzódnak, ala
csony, hullámos dombvidéket alkotva, hogy alatta eltűnjenek s a Sár
rét medencéjén túl, Peremarton, Ősi és Nádasdladány községeknél bukkan
janak ismét föl. Kétségtelen, hogy ez a Sárrét alluviuma alatt is áthúzódó 
pliocén képződmény egy, a hegység felé északnyugati irányban kifejlő
dött neogén öböl feltöltődése: ezt mondja K ormos is.1) De a Sárrét me
dencéjétől északra fekvő terület fölépítésében pleisztocén elemek, így 
hatalmas törmelékkúpok is résztvesznek. Általában a következő tagokat 
különböztethetjük meg: A pontusi emelet típusos féligsósvizi homokja 
és agyagja különösen a Sárrétnek Csórtól Rétipusztáig terjedő régi partja 
mentén fejlődtek ki s Várpalota mellett is a felszínre bukkannak. Édes
vízi képződmények az előbbiekre boruló takaró képében, különösen Vár
palota mellett találhatók. Itt különösen egy, a pannoniai időből származó 
lignittelepet kell kiemelnünk, amely a pontusi öböl legbelsőbb, igen csen
des vízállású részében, a kelet felől jövő áramlatok által hozott és lerakott 
számos uszadékfából, terjedelmes sziget alakjában képződött ki. Végül 
pedig a teési fennsík egész déli peremén csillámos homokbetelepedéseket 
tartalmazó édesvizi mészkövet találunk a pannoniai üledékek fölött, e 
mészkövek nagy területeken fejlődtek ki a fiatal miocén hegymozgások 
szomszédságában a Kékerű-tótól egészen Kuti községig, de tovább, a 
csurgó-csóri triaszrögön belül is megtalálhatók s itt különösen a déli pe
remi törés felé, nagy elterjedésű foltokban. Végül vastag kavicstelepek 
következnek, még pedig ezeknek természetükben egymástól egészen külön
böző két félesége. Egyrészt a megdolgozott mediterránnak néha egész fej
nagyságú görgetegeket és elkovásodott fákat tartalmazó kavicsával van 
dolgunk, amely a péti hegyek környékén a legszorosabb kapcsolatban áll 
a pannoniai agyaggal és congeriás mészkővel. Másrészt szögletes dolomit
törmelék ez, amely Elephas primigenius maradványokat tartalmaz, Csór 
és Inota mellett széles szegélyben övezi a hegységet s egészen a Réti
pusztáig terjedő hatalmas, 3 km-nél nagyobb sugarú s 7 és 12 m között 
ingadozó vastagságú törmelékkúpot alkot. E képződmények kora egy
részt kétségtelen annyiban, hogy a féligsósvizi és édesvizi képződmények 
föl egészen az édesvizi mészkőig kövületeik alapján a pannoniai réteg
sorhoz tartoznak. Másrészt pedig az Elephas primigenius maradványok-

A) K ormos T .: A fejérmegyei Sárrét geológiai múltja és jelene. Bal. tud. tanulni. 
* eredni. Palaeont., IV. köt.
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bál következik teljes biztossággal, bogy e dolomitkavicsból álló törmelék
kúpok és folyások pleisztocénkorúak. Csupán az elkovásodott fadarabo
kat tartalmazó, a megdolgozott mediterránból származó kavics korára 
nézve állhat fenn bizonyos fokig kétség. Biztosan tudjuk azt, hogy ta
karóként a tulajdonképeni pannoniai rétegekre telepedik.; Kevésbbé vilá
gos azonban a települési viszonya a pleisztocén dolomitkavics felé, amely- 
lyel Várpalotától délre közvetlen szomszédságba kerül. Hogy az álmedi
terrán kavics itt a dolomittörmelék alá húzódik-e, az e felszántott terü
leten nem állapítható meg. Inkább lassú átmenet mutatkozik az egyik 
kavicstömegből a másikba. Ez a megdolgozott mediterrán kavics tehát 
vagy egyidős a hegység felől előrenyomuló dolomit törmelékkel, vagy 
csak kevéssel idősebb nála és — már amennyiben későbbi fiatalabb má
sodlagos áthordatások tekintetbe nem jöhetnek — idősebb pleisztocén
korú. E kérdéses időből származó kvarcit kavicsok csak Várpalotától dél
keletre, a péti hegyvidék és Peremarton táján fontosabb jelentőségűek, 
másutt a Sárrét északi vidékén nincsenek meg. Hasonló képződmények 
húzódnak azonban egy hatalmas, mediterrán kavicsból álló törmelékár 
utolsó maradványaiként a Mellár magaslataitól kelet felé, a Móri hor
padás területén, Csurgó és Bodajk községek irányában s ugyancsak ilyen 
folyómeder húzódik a nyugati területen Eplénytől Rátét felé is.

E kavicsárak — látni fogjuk, hogy Pét hegyvidékén is szerepük 
van — további helyi lehordatás útján szabálytalan felületűekké alakul
tak és pedig fiatal pleisztocén völgyek zavarják meg gyakran az össze
függést.

A pleisztocén képződmények legfelső tagjaként végül a löszt kell 
megemlítenünk, ez az Inota és Csór közötti hegyoldalakban fejlődött ki 
és különösen hangsúlyozom, hogy éppúgy reátelepül a pleisztocén törme
lékkúpokra is, mint az idősebb édesvízi mészkőre, tehát a Sárrét pere
mének a környékén határozottan a legfiatalabb lerakódás.1)

Tektonikai szempontból azért érdekes a Sárrét és Kékerű-tó felé 
eső depresszió, mert ez is amellett a nagymérvű pannon utáni hegymozgás 
mellett bizonyít, amelyre e sorok írója a tulajdonképeni Bakonyról szóló 
megelőző dolgozataiban is többhelyt utalt. A tektonikus zavarok eme 
fajtájába kitűnő bepillantást enged a Várpalota melletti barnaszén
külfejtés, amely a pannoniai édesvízi üledékeket nagy darabon feltárja. i)

i) Feltűnő, hogy a Magyar Középhegység lösze mindig ilyen — nyilván az el
jegesedés nedves klimáju főkorszakának megfelelő — idősebb, fluviatilis pleisztocén 
képződményekre telepedik. A steppeidőszak a nagy jégkorszaknak tán csak a kez
detén és végén állt fönn? Jégkorszakbeli állatoknak a fiatalabb löszben talált ma
radványai ennek a különös világnak csupán csak azt a lassú elmúlását jelzik, amely- 
egészen a jelen küszöbéig tartott.
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ÉNy—DIv-i irányban csapó valóságos diszlokációs övét ismerhetünk itt 
föl, amely mentén csekély mértékű horsztképződés állott elő. A szénréte- 
géknek a külfejtésben megfigyelhető hullámos települését kevésbbé szabad 
ily tektonikus mozgásokra visszavezetnünk, sőt ez a jelenség épen a leg
kitűnőbb példa a vízáramlásoknak az úszó anyagot szabálytalan, hullámos 
telepekbe összehordó hatására. A pannoniai rétegek valódi gyűrődését is 
mutatják azonban a pontusi képződmények. így a várpalotai téglavető 
nagy, típusos antiklinálist tár föl. S hasonlóképen lokális töréseket kon
statálhattam a Várpalota fölött következő édesvizi mészkőbányában, két
ségtelen bizonyságaképen annak, hogy az egész pliocén tömeg a pleisz- 
tocénban tektonikai zavarokat szenvedett s oly helyeken is számítanunk 
kell ily változásokra, ahol a megművelt felszín ezt nem árulja el. E nagy 
postpannoniai hegymozgások következtében szakadt be a Sárrét is a neo- 
gén medencénk helyén s állott elő a tájkép azon átváltozása, amely a 
pannoniai völgyek és vízválasztók helyébe gyakran kissé eltérő pleisz
tocén korúakat iktatott.1) Anélkül, hogy e rövid előzetes jelentésemben 
a részletekre kiterjeszkednék, csak azt emelem ki, hogy e beszakadt te
rületre északról és délről nyomulnak előre a fiatalabb diluviális törme
lékárak. Északon a Száraztorok, Hidegvölgy és Borbély völgy vonolain 
a dolomit törmeléke alakjában, délen Peremarton felől, a Balaton-felvidék 
újból átforgatott, tarka görgetett kavicsával. Csakhamar eltűnnek a mé
lyedés alluviuma alatt, egyes szigetek alakjában azonban magában a 
Sárrét medencéjében is felszínre jutnak. Egészen hasonló viszonyokat ta
lálunk e beszakadás nyugati folytatásában, a Kékerű-tó környékén is, itt 
azonban a mélyedést feltöltő törmelékárak a fiatal alluviális agyag és 
iszaplerakódásokkal szemben a felszínen nagyobb elterjedésben találha
tók. Csaknem az egész depressziót törmelék tölti ott be, csak a felszínét 
borítja annak vékonyan az egykori tófenék iszapos agyag és homok 
lerakódása.

Pét hegyvidéke.

Ily módon a Balaton-felvidék területéig, az annak keleti nyúlvá
nyát alkotó péti hegyvidékhez jutottunk. E terület rétegtanát és szer
kezetét, különösen tovább nyugatra, Sóly és Hajmáskér felé, L aczkó 
tanulmányozta. A Sóly és Öskü közé eső hegyvidék tetemes felgyűrő- 
dési öve s a litéri főtörési vonal mentén a dél felé kifejlődött fődolomithoz i)

i) Ennek a problémának igen érdekes példáit szolgáltatja a Balaton-menti 
hegység előtt emelkedő dombvidék; Lóczy Lajos erre vonatkozó vizsgálatai nyomta
tásban legközelebb jelennek meg.
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simul. A főclolomitnak e délkelet felé haladó vonulata Vilonyától széles 
sávban húzódik Pét felé s délnek megint egy vetődés — amelyet vilonyai 
repedés-nék nevezek — határolja el. E vetődés mentén Külsőmajortól 
délnyugatra újból a felszinre kerülnek a werfeni lemezes mészkő és do
lomit. A Balaton-felvidék csapására merőleges hatalmas törési vonal, a 
péti haránttörés választja el az öskü-sólyi felgyűrődést Pét hegyvidéké
nek rétegsorától. A Balaton-felvidék e végső nyúlványában inkább a 
Bakony hegység felépítési tipusa jut érvényre, benne a födolomit, werfeni 
lemezes mészkő, megyehegyi dolomit és tridentinusos mészkő észak
nyugat felé irányuló konkordáns településben tárulnak elénk. Ezt a 
rétegsort is szelik helyenként kisebb helyi haránttörések, így például az 
Öskü felé vivő országúton, ahol a hegyoldalon feltárt tridentinusos 
mészkő délkelet felé hirtelen kissé eltolódik.

Kelet felé Pét hegyvidéke a tulajdonképeni Bakony ama nagy 
délkeleti neogén öble szomszédságába kerül, amelybe a Sárrét beszaka
dása tartozik. E nyugati peremen pannoniai édesvizi képződmények ma
radványai transzgredálnak a fiatal triászra s Peremarton erdős vidékén 
számos kövületet tartalmazó homokos és agyagos üledékek alakjában talál
hatók, részben pedig a Péthegy lejtőin congériás mészkövek alakjában 
fordulnak elő. Oly lerakódások ezek, amelyek határozott fácieskülönb- 
ségre utalnak s főleg ennek következtében egészen eltérő faunaelemeket 
tartalmaznak. E különbségek tehát nem utalnak szükségképen a lerakó
dások korbeli különbségeire.1)

1) Itt, ahhoz a sajnos, kevéssé méltatott fejezethez jutottunk, amely a harmad
kor egyes részeinek vezérlő kövületeit, illetve fáciest jelző alakjait állitja egymással 
szembe. Már az ó-harmadkorra és pedig különösen az eocénre vonatkozólag feltűnt ne
kem, e kor tengeri üledékeit a dináriai provincia tekintélyes területén összehasonlító 
módon tanulmányozva, hogy vájjon, ha az egyes területeknek az irodalmunkban bő
ven megtárgyalt vezérlő kövületeit más területeken is megtaláljuk, abból okvetlenül 
a tengeri élet időben egyenlő fejlődési stádiumára kell-e következtetnünk, vagy pedig 
földünk történetének e rövidebb időközeiben nem döntőbb fontosságuak-e az élő lé
nyek társulásánál a biológiai viszonyok. Az eocénre vonatkozólag lassanként ki
derült, hogy az egyes nummulites tipusok, amelyeket régebben bizonyos szintek ve
zérlő-kövületeinek tartottak, csupán fácies-jelző alakok. (L. H eim  A rn o ld :  ..Die Num- 
muliten- und Flyschbildungen dér Schweizer Alpen“, ismertette T aeger  I i . : Mittei-
lungen dér geologiscken Gesellschaft, Wien, III. k. 1910 343__344. oldal.) ü gy  látszik
mennél inkább közeledünk a harmadkorban a jelen felé, annál gyakrabban fordul 
Mő az az eset, hogy egyes alakok látszólag jellemző fellépésüket inkább biológiailag 
egyeníö életkörülményeknek, mint időben Összeeső fejlődési stádiumoknak köszönhe
tik. Ma is megfigyelhetünk közvetlenül ilyen eseteket. Csak egy példát emlitek a 
Földközi tenger mellékéről, az Adriáról, Grado mellől. Itt valami 50 évvel ezelőtt egy 
töltést építettek a tengerbe s ennek következményeként ma egy recens fejlődésmenet 
végső eredményét szemlélhetjük: mediterrán faunát az egyik, szarmatának megfele-
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A Sárrét medencéjén túl fekvő fiatal dombvidék.

A Sárrét medencéjén túl megint felbukkannak az Urhidától kezdő- 
dőleg Nádasdladányon és Ősin keresztül Peremarton felé tartó fiatal domb
vidéket felépítő pannoniai üledékek. Csak Urhida szomszédságában lép
nek föl óharmadkori üledékek, nevezetesen bryozoás márga, s az idősebb 
üledékek takarójaként egész Nádasdladányig itt is löszt találunk, alóla 
szigetekként csak itt-ott bukkannak ki a pontusi rétegek. Ép úgy, mint 
a neogén öböl északi partján, a délin is homok, csillámtartalmú agyag 
és helyenként kavics alakjában fejlődtek ki a pannoniai képződmények. 
Tööb helyt tartalmaznak kövületeket, így a Peremartonból Ősibe vivő 
úton, Nádasdladány fölött és több más ponton.

A fiatal dombvidék tájképe egy pontusi terrásznak felel meg, 
amelyet az alluviumban kezdődő eróziós ciklus, már most dél felől, a 
Sárrét beszakadása folytán keletkezett mélyedés irányában érettebbé 
szabdalt szét.

Csak nyugat felé van még egy másik, fiatalabb üledéknek jelentő
sége a terület fölépítésében a neogénnel szemben. Psendomediterrán gör
getegekből összeálló törmelékkúpok ezek, amelyek a péti hegyvidék és 
annak déli szomszédsága tájáról a mai Séd völgy partjait építik föl: nyu
gaton a peremartoni erdőség, keleten a Séd folyó kiszögellésénél húzódó 
dombvidék. I t t1) két nagy folyómeder kilépésénél vagyunk, az egyik 
a veszprémi abráziós fennsíkról szabálytalan alakban a Sárrét meden
céje felé ereszkedik le, a másik Csajágtól Ősi felé halad, ez kényszerítette 
a Séd folyót arra, hogy Ősi mellett könyököt formáljon. Sárrét me
dencéjének beszakadása után felújuló erózió e törmelékárakat megint 
tovább szállította, valamint a Balaton felvidék hasonló törmelékét hozta 
a nyugati és keleti partok felől, úgy, hogy ma egész délkeleti részét e

löt a másik oldalon, ezek tehát egymás közvetlen szomszédságában és ugyanabban az 
időben végbemenő fejlődést tárnak a szemeink elé. Azt kell tehát kérdeznünk, nem 
juthat-e bizonyos szerepük, különösen a pannoniai időben, a vezérlő kövületek elter
jedésénél és szintezésénél a puszta biológiai körülményeknek is s hogy az ezen üle
dékeknek általánosan keresztül vitt tagolása, amint azt Magyarországra vonatkozó
lag L ő ren th ey  végezte, mindenütt, egységesen érvényben maradhat-e s valóban meg
felel-e a tényleges körülményeknek? Itt, Pét hegyvidéke környékén különösen meg
gondolandó ez a dolog. Ezt a problémát a tulajdonképpeni Bakony földtanáról szóló 
összefoglaló munkámban fogom részletesen tárgyalni.

*) A fönnebb, különösen a felvételi területemen kívül eső helyekről említett ada
tokat Dr. Lóczy egyetemi tanár, igazgató űr szíves szóbeli közléseiből veszem. Ezek 
az ő legközelebb megjelenendő, a Balatonra vonatkozó nagy munkájában részleteseb
ben fognak tárgyaltatni.



fiatal törmelék tölti meg. E másodlagos kavicslerakódások az idősebb 
kavicsterületek közé süppedve fordulnak elő s megvannak magában a 
Sárrét depressziójában is Péttől keletre, meg Őskü és A^árpalota között 
az u. n. Fácánykertben. A főleg réti agyagból és zsombékból álló allu- 
viális üledékek itt csak vékony takarót alkotnak a kavics fölött, több 
helyt kilátszik az alóla. Nemcsak északról jutnak tehát a tulajdonképeni 
Bakony dolomitkavicsai a fiatal Sárrét medencébe, hanem a délnyugati 
partján levő kavicsárakból is beléhordta azokat a legfiatalabb múltban 
a folyó víz ereje.
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