
ADATOK A DÉLI VÉRTES ÉS AZ ÉSZAKI BAKONY 
FÖLDTANI VISZONYAIHOZ.

(Jelentés az 1925— 1928. évi felvételekről.)

1 térképpel a szövegben.

írta: t e l e g d i  R o t h  K á r o l y  dr.

A megelőző években a Széngazdasági Tárcaközi Bizottság megbízá
sából Csonka-Magyarország szénterületein végzett bányaföldtani vizsgá
latoknál dolgoztam és az 1925. évi földtani intézeti felvételi idő egy 
részét még arra használtam föl, hogy megelőző évi tanulmányaimhoz 
néhány pótló adatot gyűjtsék. így néhány napot töltöttem a Vác mellett 
fekvő Kösd szénbányájánál, valamint Dorogon, hol a Tömedék-aknának 
akkor folyamatban lévő és az „infraoligocén denudáció“  szempontjából 
nagyon tanulságos feltárásait tanulmányoztam.1

A  Dunántúl nagy szénmedencéiben (Esztergom vidéke, Tatabánya) 
szerzett tapasztalatokból valószínűnek látszott, hogy sok érdekes ered
ménnyel kecsegtet a Vértes déli részében és az Északi Bakonyban talál
ható eocén képződmény egységes tanulmányozása. Ez a magam elé tűzött 
és a Földtani Intézet igazgatósága által jóváhagyott feladat vezetett a 
további felvételek folyamán.

Ezek szem előtt tartása mellett a nagyon rövidre szabott 1925. évi 
felvételi idő legnagyobb részét a kisgyóni szénbánya és Szápár környé
kén töltöttem.

Az 1926. évben a már régebben tanulmányozott móri szénterület
hez1 2 ÉK felé csatlakozó, a Vértes-hegység ÉN y-i peremén húzódó eocén 
vonulatot vizsgáltam át egészen a Puszta Kőhányás-i völgyig, ameddig 
É felől R o z l o z s n i k  kollégám tatabányai tanulmányai terjedtek.

1 t e l e g d i  R o t h  K . dr.: Infraoligocén denudáció nyomai a Dunántúli Közép- 
hegység északnyugati peremén. Földtani Közlöny, L V II . k, 33. 1, Budapest, 1928.

2 L. évi jelentésemet 1920— 23-ról (A M. K ir. Földtani Intézet Évi Jelentése 
1920— 23, 75. D
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A felvételnek ezt a részét M a r z s ó  L a j o s  dr. m. kir. osztálygeológus 
úrral együtt végeztem. Ebben az évben folytattam továbbá a már az 
előző években megkezdett eocén-tanulmányaimat Bodajk, Balinka, Isz- 
timér és Fehérvárcsurgó környékén, H o r u s i t z k y  F e r e n c  dr. 
egyetemi tanársegéd úr társaságában.

Az 1927. évben az Északi Bakonyban, a Szápár és Jásdtól DNy-ra 
fekvő zirci depresszió területének eocén képződményeit kezdtem tanul
mányozni, ismét M a r z s ó  L a j o s  dr. társaságában. Csakhamar szük
ségesnek mutatkozott azonban az, hogy tanulmányaimat — a hegyszer
kezet és a földtani fejlődéstörténet tisztázása szempontjából — az eocén 
képződmény alapját képező mezozoos sorra is kiterjesszem.

Így terelődött munkám a szénbányák vizsgálatáról a paleogén kép
ződmények összefüggéseinek kutatására, majd végül a Bakony-hegység 
északi végződésén sorakozó, gazdagon tagolható és a hegyszerkezeti és 
földfejlődés-történeti viszonyokba mély bepillantást nyújtó mezozoos 
és harmadkori sorozat általános tanulmányozására.

Az 1927. évben a zirci depresszió közvetlen szélein kiemelkedő rész
leteket tanulmányoztam Jásd és Zirc között. Bejárásaimban később 
F ö l d v á r y  A l a d á r  dr., jelenleg műegyetemi tanársegéd úr is részt- 
vett.

1928-ban a felvételi munkám időtartama pár hétre zsugorodott 
össze. A  Paläontologische Gesellschaft ez évben Budapesten tartott 
„Palaontologentag<c-jának, valamint az azzal kapcsolatos kirándulások 
egy részének előkészítési munkájából a M. Kir. Földtani Intézet igazga
tóságának rendelkezése folytán rám eső rész,3 majd később egy alpesi 
tanulmányút a felvételi idő legnagyobb részét más irányban vették 
igénybe. Mindössze Bakonynána és Zirc vidékén végezhettem a megelőző 
kutatásaimhoz kapcsolódó vizsgálatokat, melyeknél ez alkalommal újból 
velem volt F ö l d v á r i  dr. úr.

1. A Déli Vértes ÉNy-i pereme.

A Vértes-hegység részletes geológiai térképét és monográfiáját 
T  a e g e r H. dr. készítette el,4 kitűnő összefoglaló képét adván e hegy
ség földtani viszonyairól. A  móri szénbánya műveletei T  a e g e r mun
kájának megjelente után indultak meg és bizonyos tekintetben kiegészí-

8 Führer zu den Studienreisen d. Palaontologischen Gesellschaft, Budapest, 1928. 
K . R o t h v .  T e l e g d :  Führer in Várpalota S. 43., Führer im Kohlengebiet Pécs, S. 67.

4 T a e g e r  H .: A  Vértes-hegység földtani viszonyai. A  M. K ir. Földtani Inté
zet Évkönyve X V II . k. Budapest, 1909— 10.
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tették azokat az óharmadkori képződmények sorrendjére és települési 
módjára vonatkozó adatokat, amelyeket T  a e g e r pusztán külszíni meg
figyelések alapján gyűjthetett.

A  móri Antalhegy szénbánya-műveleteiben a következő óharmad
kori rétegsorrend és települési mód volt megállapítható. Az alaphegység 
fölött tarka agyag, a középső eocén széntelepeket tartalmazó réteg- 
csoportja, majd a „fornai“  féligsósvizi márga, legfelül egy osztreás paddal 
következnek, azután Nummulina perforata, M o n t i ,  tömeges fellépésé
vel jellemzett márga és legfelül („fő“ -) nummulinás mészkő, mely rész
ben már az Antalhegy közvetlen környezetében is közvetlenül a mezo- 
zoos alaphegységre transzgredál. A  móri Antalhegyen az eocén sorozatot 
egyenlőtlenül elhatároló „infraoligocén“  denudációs felületre középső 
oligocén foraminiferás agyagmárga („kiscelli agyag“ ) települ.0

Az eocén képződmények vonulata a móri Antalhegy tői ÉK felé 
úgyszólván megszakítás nélkül követhető a Vértes ÉN y-i peremén egé
szen a gesztesi és tatabányai medencékig, ahol tetemesen megvastagodott 
és nagyon részletesen tagolható eocén sorozat ismeretes.

M a r z s ó  L a j o s s a l  végzett vizsgálataink alapján arra az ered
ményre jutottunk, hogy a móri kifejlődés az Antalhegy tol ÉK-re húzódó 
eocén vonulatban még leegyszerűsödik és e leegyszerűsödött formájában 
változatlanul követhető a Puszta Kőhányás-i völgyig. Ezzel igazoltuk 
T  a e g e r ama megállapításának helyességét, hogy a déli Vértes ÉNy-i 
peremét az egységes „főnummulinás mészkő“  foglalja el. Már T  a e g e r 
megállapította, hogy a móri széntelepeket tartalmazó rétegcsoport és a 
fornai márga aránylag kis kiterjedésű medencékre szorítkozik csupán a 
D-i Vértes ÉN y-i peremén. Ezek roncsai az Antalhegy területe, az ú. n. 
Altér Mais az Antalhegytől K-re és egy kicsinyke foszlány már fenn, a 
felszínre emelkedő alaphegység (dachsteini mészkő) területén, az Alter 
Maistól D-re. Az eocén vonulatnak az Altér Maistól ÉK-re húzódó foly
tatásában ezek a tagok már nem mutathatók ki.

Már T  a e g e r térképe kitűnően feltünteti, hogy az eocén képződ
ményeknek az Alter Maistól a Puszta Kőhányás-i völgyig terjedő részé
ben, a Vértes-plató dolomitjánál átlag ioo— 150 m-rel mélyebb szint
ben többhelyt kibukkan az eocén képződmény közvetlen fekvője, a dach
steini mészkő. Ilyen dachsteini mészkőkibukkanások a térképen Katona
csapás, Nagy Förtes, Sárkány)ik, Steinriegel néven megjelölt részletek. 
Ezeken a helyeken figyelhettük meg az eocén képződmény települési 
módját és sorrendjét. 5

5 t e l e g d i  R o t h  K .: Id. helyeken.
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Megállapíthattuk, hogy e dachsteini mészkőrögökre az eocén kép
ződmény köpenyszerűen települ, két, sőt néha három oldalon is, a rögből 
kifelé tartó, enyhe dőléssel. E rögökben az eocén bázisán csaknem 
mindenütt ugyanaz az ősztreás pad foglal helyet, amely a móri Antal- 
hegyen a fornai féligsósvizi rétegsort lezárja és amely az Antalhegytől 
úgyszólván megszakítás nélkül követhető. A bazális osztreás pad felett 
mindenütt a Nummulina perforata tömeges fellépésével jellemzett mar- 
gát és mészkövet találjuk e rögök köpenyében, amely fölfelé oly soro
zatba megy át, mely kitűnően megfelel a T  a e g e r által a vértesi fő- 
nummulinás mészkőről adott jellemzésnek; ezt részletesebben tagolni 
nem tudtuk.

E kiegészítő vizsgálataink eredménye alapján a Vértes D-i felében 
fellépő eocén képződmény sztratigrafiájára vonatkozólag a következők 
foglalhatók össze.6 Megállapítható, hogy az eocén ingresszió első nyomai 
a móri szénképződményben jelentkeznek, hol a széntelepcsoport közé és 
fölé települő — Cerithium hantkeni tartalmú — félig sósvízi rétegcsoport 
ismétlődése bizonyos oszcillálásra utal. A  széntartalmú összlet fölött 
következő „fornai“  féligsósvizi agyag és márga, mely Gánt és Csákberény 
környéken is fellép, szintén kicsiny primer mélyedésekre szorítkozik 
csupán, de e medencécskék általános elterjedése a Vértes déli részében 
az eocén tenger első itteni jelentősebb általános térfoglalását igazolja.

A fornai féligsósvizi rétegcsoportot fölfelé lezáró, jellegzetes ostreás 
pad a mlóri féligsósvizi mélyedések területéről vezérlőszintként, össze
függő vonulatban követhető ÉK felé egészen Mindszent-pusztáig, a fő- 
nummulinás mészkő övezetében is, annak bazális, közvetlenül az alap
hegységre települő szintjeként és azáltal jellemezve, hogy fedőjében a 
Nummulina perforata feltűnően tömeges fellépésével kitüntetett sorozat 
általánosságban megtalálható. Ebben a legmélyebb nummulinás csoport
ban a Mindszent-puszta és a Puszta Kőhányás-i völgy közé eső szakaszon 
feltűnő mennyiségű a Nummulina complanata, L á m .  (— millecaput, 
B o u b.) faj is.

Már T  a e g e r megállapította és R o z l o z s n i k  még meggyőzőbb 
módon kifejtette, hogy a főnummulinás mészkő (és annak R  o z 1 o z s- 
n i k által a tatabányai medence peremén megkülönböztetett fedő tagjai)' 
meredek parton keletkeztek és jól megkülönböztethetők a primér mélyedé
sek medence-képződményeitől.

6 Lásd: 19 19 — 23. évi jelentéseimet is (A M. Kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 
1920— 23-ról. Budapest 1925. 74. 1.).

‘ R o z l o z s n i k :  Führer in Tatabánya. Führer zu den Studienreisen der 
Palaontologischen Gesellschaft, Budapest, 1928. S. 33.
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A D-i Vértes ÉN y-i peremén a Puszta Kőhányás-i völgyig tanul
mányozott főnummulinás mészkőöv is ilyen meredek part képződmé
nye, de az alján kimutatott osztreás vezérlő-pad amellett bizonyít, hogy 
ez a képződmény egész tömegében fiatalabb a kis medencékre szorít
kozó fornai féligsósvizi képződménynél és rétegtanilag a Gánt környéki 
kis féligsósvizi medencék peremein transzgredáló miliolideás mészkővel 
egyenértékű.

A Vértes D-i részében határozottan megállapítható tehát a „form ai“ 
transzgresszió, az eocén történések egyetlen olyan egyöntetű, két fázis
ból álló mozzanata, melyben epeirogén besüllyedés az eocén tengernek 
először a kis féligsósvizi medencék területére, majd később ezekből min
den irányban tovább való általános előrenyomulását tette lehetővé. Ez 
utóbbi fázis alkalmával érte el a középső eocén tenger a mai Mórtól 
ÉK-re feltételezhető meredek partot is.

A Vértes É-i végén fekvő tatabányai medence eocén rétegsorát rész
letesen ismertette T  a e g e r és még részletesebben osztályozta később 
R o z l o z s n i k  (i. h.). Itt kitűnően elkülöníthetők a medenceüledékek 
a meredek part üledékeitől. Az eocén ingresszió polje-szerű mélyedésbe 
hatolt be és indította meg a medenceüledékek keletkezésének sorát (alsó 
széntartalmú és elegyesvizi csoport, fölötte tengeri operculinás, másként 
alsó foraminiferás-molluszkás márga), de a további üledékképződésben 
bizonyos oszcilláció mutatkozik. A tengeri üledéksorban ugyanis följebb 
féligsósvizi beiktatások többször ismétlődnek, még pedig lényegileg 
ugyanazokból a konzervatív faunaelemekből álló faunával, amely először 
az alsó édes- és elegyesvizi csoportban jelentkezett. Ilyen féligsósvizi 
közbeiktatások a medencei el töl tődés előrehaladott stádiumainak felel
hetnek meg, melyeket a megújuló süllyedés, a tenger új erővel való be
hatolása váltott fel. Ezek az oszcillációk nyilvánvalóan csupán a tata
bányai medence területére szorítkoztak. Nagyobbarányú és általános 
epeirogén besüllyedésnek azt a fázist tulajdoníthatjuk, amelyben a tenger 
előrenyomulása hatalmába kerítette a tatabányai míedencét övező mere
dek part régióit is és amikor a parti főnummulinás mészkő lerakódása 
is kezdetét vette.

Kézenfekvő az a gondolat, hogy ezzel a momentummal állítsuk egy 
időbe a „fornai“  transzgressziót, vagyis az eocén tengernek a preformált 
móri depresszió táján való előrenyomulását, majd további térfoglalását a 
Tatabánya és Mór közé eső Vértes-peremen is.

Vizsgálataink folyamán hegyszerkezeti szempontból is néhány érde
kes vonást állapíthattunk meg a déli Vértes ÉN y-i peremén.

Általában feltűnő, hogy mint az Antalhegy röge, úgy az annak
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KÉK-i folytatásában következő eocén öv is a Vértes-alaphegység kiemelt 
horsztjához képest a maga egészében relativ mélyebb szintben elhelyez
kedett lépcső, mely azonban részleteiben maga is komplikált szerkezetű. 
Mint már föntebb említettem, ebben az övben egyes dachsteini mészkő
ből álló rögök bukkannak ki és csak ezeken találhatjuk az őket többé- 
kevésbbé köpenyszerűen beburkoló eocén képződményt eredeti telepü
lésben. Különben azok a — T a e g e r  térképén is feltűnő egyenes — 
vonalak, amelyeken az eocén képződmény — többnyire az alaphegység 
fődolomitja felé — elhatárolódik, egyetlen helyen sem felelnek meg nor
mális rátelepülésnek, hanem tektonikus eredetűek, bennük az alaphegy
séggel csaknem mindenütt a főnummulinás mészkő magasabb szintje 
érintkezik. Őket ily éles határvonalakká a denudáció formálta ki, mely 
a horszttetőről az eocén képződményt már teljesen eltávolította. Mind- 
szent-pusztától ÉK-re valósággal beékelődött egy főnummulinás mészkő
részlet a dolomitrögök közé, a Puszta Kőhányás-i völggyel határos 
Csákivár-rom rögében pedig a dolomithorszthoz vető mentén csatla
kozik már a dachsteini mészkő keskeny lépcsője és ezzel ugyancsak leg
nagyobbrészt tektonikusán érintkezik a főnummulinás mészkő mezeje is. 
Csupán a dachsteini mészkőfolt É-i végén mutatkozik az eocén normá
lis rátelepülésben.

Kétségtelen, hogy a Vértes ÉNy-I peremének főnummulinás mész
köve az alaphegység felé egykor nagyobb kiterjedésű volt, a mai főnum
mulinás mészkőöv a Vértest ÉNy-on elhatároló komplikált poszteocén 
vetődési rendszer ama lépcsőjének felel meg, mely a betakaró fiatalabb 
képződmények burkából még éppen kiáll s így a rajta települő eocén 
még nem pusztult egészen el.

2. Adatok a Bakony É-i peremének földtani viszonyaihoz.

Az Északi Bakony részletes földtani felvételét a M. Kir. Földtani 
Intézet megbízásából T  a e g e r H. dr. végezte el az 1909— 14. években. 
Minthogy T a e g e r  térképei — sajnos — kiadásra nem kerültek, az 
eredeti felvételi lapokba pedig betekintést nem nyerhettem, az É-i 
Bakonyban végzett vizsgálataim alapjául a kiadott régi 1:144.000 méretű 
geológiai térképen kívül csupán T a e g e r  rövidre fogott felvételi jelen
tései szolgálhattak.8

A Bakony É-i végződése tompán szögell ki Bodajknál. Innen DK-nek 
húzódó vetődési rendszer alkotja a móri árok D Ny-i szélét és Bodajk- 
tól N yD N yra tart egy másik — egészen Zircig nagyjából a Gaja völgye

8 T a e g e r :  A M .  K ir. Földtani Intézet Évi Jelentése az 1909— 1914. évekről.
(Jelentés az 1925— 28. években végzett felvételekről.)



122 TELEGDI ROTH

által követett — vetődési rendszer, amelyen a Mellár és a Tési fennsík 
mezozoos képződményei a zirci depresszió harmadkori üledékekkel fel
töltött mélyébe ereszkednek alá. Zircnél kezdődik a zirci depressziót 
Ny-on elhatároló „dudari ellenszárny“ ,9 melyben a mezozoos alaphegy
ség újra a felszínre emelkedik.

A mezozoos alaphegység összetételében a Bakony eme peremi részén 
— mint az már régen ismeretes — a jura- és kréta-időszakok üledékei 
is részt vesznek s minthogy ezek kövületek alapján jól tagolhatok, dacára 
annak, hogy az elterjedt lösztakaró az összefüggések keresését sokszor 
nagyon megnehezíti, mégis sokkal világosabb bepillantást nyerhetni a 
földfejlődés-történeti és hegyszerkezeti viszonyokba itt, mint tovább 
D-re, hol a nagy, egyöntetű „fődolomit“ -tömegek következnek.

E jelentésemben nem foglalkozom bővebben ezzel a mezozoos 
sorozattal, röviden csak a következőket említem meg:

A mezozoos üledékképződés folyamata megszakítás nélkül követ
hető a felső triász fődolomitból egészen a már rég ismert „csernyei“  
Tűzköves-árok alsó dogger szintjéig. A lókúti Kávás-hegyen megismert 
sorozatról az a benyomásom, hogy abban a megszakítás nélkül való 
egész jurasorozat — a titonig bezárólag — képviselve van, a dogger és 
idősebb malm-tagok csupán kövületmentességük miatt nem különíthetők 
el. Legújabban Zirc közvetlen szomszédságában, a Pintér-hegy egyik 
kőbányájában, titonra települve, az alsó kréta cefalopodás fáciesét sike
rült (minimális kiterjedésben) kimutatni. Általános elterjedésű azonban 
a középső kréta transzgredáló üledéksora, mely „bakonybéli pipaagyag<c, 
„lókuti“  és „nánai“  rétegek néven már rég ismeretes.10

Igen jelentős hegyképződési folyamatok mentek végbe az itteni 
kréta üledéksor lerakódása után, de az eocén tenger előrenyomulását 
megelőzően. Törések, elhajlások, pikkelyeződés — általában megtorló- 
dás — jellemzik az e folyamatokban létrejött szerkezetet, de különösen 
aránylag jelentékeny mértékű, vízszintes eltolódások, melyek következ
tében összetételükben egymáshoz merőben idegen rögök kerültek sokszor 
közvetlenül egymás mellé.

A krétakorú hegyképződésekben preformált eocénkorú (a mainál 
jóval terjedelmesebb) móri depresszió és zirci depresszió területeit fog
lalta el a középső eocén tenger. Az óharmadkori üledékképződést meg
szakító „infraoligocén“  denudáció nyomai — mint Mórott — a kisgyóni

9 T a e g e r :  Adatok az Északi Bakony geológiájához. (A M. K ir. Földtani Inté
zet Évi Jelentése 1909-ről. 56. 1.)

10 H  a u e r: Ü. d. Petrefacten d. Kreideformation d. Bakonyer-W aldes. Sitz. 
Bér. d. K . Akademie d. Wissensch. Math, naturwiss. Classe. Bd. X L IV . I. Wien, 1862,
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szénbánya vidékén is kimutathatók voltak.11 Az óharmadkori képződ
mények lepusztulási maradványai a Bakony bodajki kiszögellésének 
peremi részein helyenként még elég mélyen benn is megmaradtak. E 
denudációs maradványok mai elrendeződése arra mutat, hogy a kréta
korú hegyképző mozgásokban létrejött szerkezet az óharmadkori rétegek 
lerakódása után még tovább fejlődött ugyan, de lényegében már nem 
sokat változott: a feltűnő pikkelyeződésekben, nagyarányú eltolódások
ban az eocén képződmény oly lényeges elmozdulásokat, mint a mezozoos 
sor, már nem szenvedett. A poszteocén elmozdulások eredményeit leg
jobban Dudar—Oszlop—Csesznek vidékén tanulmányozhatni, hol a fő- 
nummulinás mészkő nagyobb, összefüggő takarója települ közvetlenül a 
triászkorú alaphegységre. Az Északi Bakony peremi részeiben az azokat 
kiformáló hegyképző mozgások fiatalabbjai közül korukra nézve pon
tosabban azok rögzíthetők, amelyek folyamán miocén kavicstömegek 
terjedelmes árkokban való besüllyedése ment végbe, többek között a Perei 
és Eplényi völgyekben. Egyidejűleg, de valószínűleg több fázisban kelet
keztek azok a már fönnebb említett feltűnő vetődési rendszerek, melyek 
már az alaphegység mai peremeit alakították ki egyrészt a móri árok és 
másrészt a mai zirci depresszió felé.

Az óharmadkori képződmény az Északi Bakony bodajki kiszögel
lésének területén egészen hasonló viszonyokat tüntet föl, mint a D-i Vér
tesben, különösen pedig a móri árok D N y-i (bakonyi) oldala e tekintet
ben lényegében ugyanazt a képet nyújtja, mint az ÉK-i (vértesi) oldala. 
Magának a Bodajk felé kiszögellő fődolomit-horsztnak a tetején eocén 
képződmény nem maradt fenn. A móri — széntartalmú rétegcsoportta! 
kezdődő — középsőeocén kis medence hasonmása a Kisgyón— Inota- 
Puszta-i szénterület a mórival azonos rétegsorrenddel. Csupán a móri 
jellegzetes osztreás-pad nem fejlődött itt ki s így a fornai féligsósvízi 
márga és a Nummulina perforata tömeges fellépésével jellemzett rétegek 
nem különülnek egymástól oly élesen el, mint Mórott. Mint már 1920— 
1923. évi összefoglaló jelentésemben is megemlítettem, a kisgyóni eocén 
sorozat magasabb része már a kisgyóni szénmedence peremein is transz- 
gredál. Beljebb, Isztimér, Guttamási és Fehérvárcsurgó mellett, elszigetelt 
foltokban az eocénnek a csákberényi medencéből ismert11 12 típusa fordul 
elő, nummulinás márga és mészkő sorozat, melyek alját egy Fehérvár- 
csurgó mellett lemélyített szénkutató fúrás még 100 m mélyen sem érte 
el es felette miliolideás mészkő. A miliolideás mészkő fedőjében a R ák

11 t e 1 e g d i R o t h  K .: Infraoligocén denudáció stb.
12 t e 1 e g d i R  o t h K .: Évi jelentés 1920— 23-ról.
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hegyen (F.-csurgótól D-re) glaukonitos, majd egynemű márga követ
kezik, a budai márga foraminiferáival, sima Pecten sp.-el arra utalván, 
hogy a megszakítás nélkül való óharmadkori üledékképződés itt az alsó- 
oligocénbe is átterjedt.

A  középsőeocén kisgyón-inotapusztai széntartalmú kifejlődésének 
utolsó nyomai Jásdnál (a Varga-hegyen) mutatkoznak. Tovább N y felé 
Bakonynána községben, Nagy Weim-puszta mellett, majd Zirc szom
szédságában jelentkezik még kisgyóni típusú középső eocén, erősen el vé
konyodva és széntelepeket már nem tartalmazva. A  zirci előfordulást 
már H a n t  k e n  ismertette.13 A  feküben kövületmentes homok, majd 
Cerithium hantkeni tartalmú, féligsósvízi réteg és fölötte molluszkumos, 
Nummulina perforata tartalmú márga különböztethető meg úgy N.-Weim 
puszta, mint Zirc mellett. Az Eplényi-völgyben nyitott bauxitbánya is 
eocén rétegeket mutatott ki a beuxittest fedőjében: kövületmentes ho
mokot és fölötte molluszkumos márgát, melynek faunájában gyakori a 
Déli Bakonyból leírt Cardium wiesneri, H  a n t k. faj.14

A dudari ellenszárnyban, Dudar— Oszlop—Csesznek vidékén a 
transzgredáló főnummulinás mészkő uralkodik tetemes elterjedésben. E 
dudari ellenszárny déli kiszögellésén, Esztergály ÉK-i szomszédságában, 
az országút mellett még zirci típusú eocén fordul elő féligsósvízi mol
luszkumos márgával (egy kutatóaknában) és N. perforata tartalmú már- 
gával, innen É-ra, a Sűrű-hegyen, azonban közvetlenül az alaphegységre 
települő, aránylag vékony, típusos főnummulinás mészkő kőbányákban 
jól feltárt sorozata tanulmányozható, melyben alul nummulinás (N. per
forata, millecapHt), tömör mészkőpadok, majd felettük töménytelen 
Ortbophragminát és aránylag gazdag molluszkum-faunát tartalmazó 
lazább rétegek foglalnak helyet.

Még csak a móri árok egy sajátságos képződményét említem meg, 
mely F.-csurgótól DK-re, gróf Károlyi József kastélyának a parkjában 
fordul elő. A móri árok felszínéből 20— 25 m-el kiemelkedő kis halmon 
kemény homokkő-tábla széttöredezett és elbillent darabjai (*,tatárkövek“ ) 
hevernek. A homokkőtábla csaknem vízszintesen települ, alatta — mint 
azt a domboldalban nyitott homokbányában láthatni — fehér kvarc
homok foglal helyet. E laza alap okozza azt, hogy a homokkőtábla 
letöredező tömbjei eredeti helyzetükből elbillennek. A képződmény köz
vetlen feküje nem figyelhető meg, benne kövületek nem akadtak. Magát 
a homokkövet eleinte a más helyekről is ismert oligocénkorú „hárshegyi“

13 H a n t k e n  M.: Földtani Közlöny, LV . k. 199. 1.
14 H a n t k e n  M.: A  M. K ir. Földtani Intézet Évkönyve III . k. 447. 1.
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homokkőnek tartottam, a homokkőtábla az alatta fekvő fehér homokkal 
együtt azonban nagyon emlékeztet a Kővágóörs—Monostorapáti-i 
homokkő és homokra. Ez utóbbi homokköveket régebben a permhez szá
mították, míg id. L ó c z yu ki nem mutatta pontusi korukat. A  csurgói 
fehér homok és homokkő a nem messze tőle Ny-ra következő Rák-hegy 
alsó oligocén márgájának fedőjébe esik, de nyilvánvaló, hogy a kettőjük 
közén mélyreható vetődés halad át, mert itt ered a „Meluzina“  nevű 
langyosvízű forrás.

DATEN ZUR GEOLOGIE DES SÜDLICHEN VÉRTES
UND NÖRDLICHEN BAKONY-GEBIRGES

(Auszug des ung. Aufnahmsberichtes 1925— 1928.)

Von Dr. K. R o t h  von T  e 1 e g d,

Am Südwestrand des Vértes-Gebirges lässt sich das Mitteleozän in 
der vom Mórer Antal-Berg bekannten, kohlenführenden Ausbildung, 
jedoch in vereinfachter Form bis zum Tal von Puszta Kőhányás verfol
gen. Es tauchen hier einige aus Dachsteinkalk bestehende Schollen des 
Grundgebirges empor, die unmittelbar von jener Ostreen führenden Bank 
überlagert werden, welche im Profil von Moor die brackische Fornaer 
Schichtenserie nach oben abschliesst. Die eozänen Bildungen nehmen hier 
auf einer von der Erosion eben erst aufgeschlossenen Stufe Platz und 
treten mit der Hauptmasse des Grundgebirges (meist obertriassischer 
Hauptdolomit) an Verwerfungen entlang im Berührung. Der erste Vor- 
stoss des mitteleozänen Meeres war in der Südhälfte des Vértes-Gebirges 
auf kleine Bäcken beschränkt, eine weitere, allgemeine Transgression 
hatte dann die Entstehung der Zone des allgemein verbreiteten Haupt- 
nummulinenkalkes zur Folge.

In diesen Jahren begann ich in der Gegend von Zirc das detaillierte 
Studium des am Nordrand des Bakony-Gebirges in grösserer Ausdehnung 
bekannten jüngeren Mesozoikums (Jura- und Kreidebildungen). Bezüglich 
der am Lókuter Kávás-Berg kennen gelernten Schichtenfolge gewann ich 
den Eindruck, dass in derselben die ganze, ununterbrochene Jura-Serie 
bis inklusive Tithon vertreten ist. In einem Steinbruch des Zircer Pintér- 
Berges konnte die Cephalopoden-Fazies der unteren Kreide nachgewiesen 
werden. Bedeutende orogene Vorgänge spielten sich nach der Ablagerung 
der Kreidesedimente, jedoch vor der mitteleozänen Transgression ab.

15 id. L ó c z y  L .: A  Balaton kornyékének geológiai képződményei stb. pag. 36.


