
ELŐZETES JELENTÉS AZ ÚRKÚTI MANGÁNBÁNYA KÖR
NYÉKÉN VÉGZETT FÖLDTANI VIZSGÁLATOKRÓL.

(Jelentés az 1936. évi bányageológiai felvételről.)

(2 szelvény és térképmelléklettel.)

írta: V i g h  G y u l a  dr.  és i f j .  N o s z k y  J e n ő  dr.

Az 1936. évben az Igazgatóság az „Úrkúti Mangán ércbánya1' kör
nyékének legrészletesebb földtani felvételével bízott meg. Segítségül i f  j. 
N o s z k y  J e n ő  dr. geológust osztotta be.

A részletes munkát szeptember 4-én kezdtük meg és október 15-én 
fejeztük be. A mellékelt 1:5000 méretű földtani térkép tünteti fel a 
bejárt, illetve műszerrel felvett területet, mely a művelés alatt álló man
gánbánya közvetlen környékét és azokat a közeli részeket foglalja magá
ban, amelyeken a mangán előfordulása még feltételezhető, vagy lehetsé
ges. Nyugaton a Felsőcsingervölgyi bányatelep, illetőleg Bocskorárok, 
keleten a Csárdahegy—Tűzkőhegy gerince, északon a 'felsőcsingervölgyi 
bányatelepnél torkolló árok, délen pedig a Macskalyukak vonala a térké
pezett terület határai.

Földtani viszonyok.

A területet jura- (liász-), kréta, eocén-, miocén-, pliocén- és pleiszto
cén-képződmények építik föl.

Az alapkőzetet a jura képződményei alkotják, azonban a bejárt 
területen csak a mélyebb rész, a liász, fejlődött ki igen változatos fácie- 
sekben.

A Csárdahegyen a legmélyebb szintjét, a dachsteintípusú mészkövet 
találjuk meglehetősen nagy felszíni kiterjedésben, nemkülönben a Tűzkő-
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hegy gerincének keleti lejtőin. A közvetlen érintkezést a következő, 
lényegesen eltérő fáciesű szinttel sehol sem észleltük.

A  dachstein-liász fölött táblás, tűzkőrétegekkel váltakozó krinóideás- 
brachiopodás, világosvörös, rózsaszínű mészkő fáciesű rétegek következ
nek. Sokszor a tűzkő lesz az uralkodó kőzet és háttérbe szorítja a 
mészkőpadokat. E rétegcsoport főelőfordulási helye a község keleti fele 
fölött délről emelkedő erdős lejtőrészlet, az iskola fölött, azonkívül a 
Tűzkőhegy| nyugati lejtőjén az iparvasút mellett. Nehezen választható 
el ettől a tűzköves brachiopodás (rhynchonellás) mészkőcsoport, mely 
legnagyobb valószínűség szerint nem is külön szint, hanem inkább az 
előbbinek helyenkint krinoideát nem tartalmazó fáciese. Rossz és gyér 
feltárásaiból megítélhetően ebben azonban több a közbetelepült tűzkő
réteg, melyben gyakran nagy tömegben fordulnak elő a brachiopodák s 
a tűzkő többnyire fehér, tömött, aprószemcséjű, márgaszerűen kilúgozott 
(?). Csaknem mindenütt együtt fordul elő az előbbivel. Így a falu fölötti 
baloldali lejtőkön a szeszgyárral szemben, a jobboldalon a 13. és ír . 
számú házak udvarán, a Tűzkőhegyen, a Sátánárdk jobboldalán, és a 
Kövestábla laposán fordul elő. Feltárták azonkívül a mangánbányának 
ottlétünkkor hajtott meddő vágatában meglehetős nagy vastagságban, 
sok kilúgozott tűzkőréteggel.

A falutól délre emelkedő erdős lejtőket csaknem mindenütt összefüg
gően borító tűzkőtörmelék között egyes kisebb foltokban uralkodó meny 
nyiségben tűzkőmentes, rózsaszínű brachiopodás mészkő fordul elő, mely 
némileg már a csárdahegyi krinoideamentes brachiopodás mészkőre is 
emlékeztet s az alsóliász magasabb részébe tartozik.

A Csárdahegy délnyugat felé ereszkedő lankás lejtőin a régi man
gán külfejtésben, attól északra, majd a plébániához vezető utcában, nem
különben a 9. és 8. számú házak végén lévő feltárásban a vastagpados, 
világosvörös, inkább élénk rózsaszínű tömött mészkő fordul elő. Ez a 
„csárdahegyi mészkő“  igen sok brachiopodát, krinoideát és kisebb- 
nagyobb ammonitest — jórészt embrionális példányokat — (főleg az 
Arietites, Aegoceras, Rhacophyílites és Schlotheimia nemekből) tartalmaz 
és a „Hierlatz“  rétegek ekvivalenseként az alsóliász magasabb részébe
(ß), az Oxynoticeras oxynotum szintjébe tartozik. Bonyolult vetőrend
szer mentén a csárdahegyi dachsteintípusú liászmészkőnek támaszkodik.

Az iskola fölötti erdős lejtőrészlet keleti és nyugati szélén az erdő
határ mentén, illetőleg annak közelében a tűzköves íkrinoideás-brachio- 
podás rétegek fedőjében a középsőliász rétegei következnek. Ezek részint 
élénk világosrózsaszínű szemcsés, kissé gumós mészkövek, részint kissé
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agyagos, gumós, tömött, világosvörös mészkövek gazdag ammonites fau
nával az Amaltheus margaritaceum szintből. Mindkét kifejlődésben tűzkő - 
tartalmúak. Előfordulnak még a Kövestábla útja mellett, az 5. számú 
ház udvarán, a Sátánárok jobboldali mellékárkában és a Csingervölgy- 
nek a Bocskorárok fölötti szakaszán.

Fedőjükben a csingervölgyi (Bocskorárok fölötti) előfordulásban a 
völgy jobboldalán és az 5. számú ház udvarán fehér, illetőleg világos- 
szürke tűzköves kovás márga (kilúgozott tűzkő ?) fordul elő, mely tele
pülése szerint már a felsőliászba tartozik, minthogy Szentgál környéké
ről ennek fekvőjéből V a d á s z  a Posidonomya Bronni szintbe tartozó 
posidonomyás réteget említi. Előfordul még ez a tűzköves, kovás márga 
Úrkút keleti végénél a Csárdahegyről levezető út torkolatánál a kréta
mészkő fekvőjében is.

A posidonomyás rétegeket megtaláljuk Úrkút környékén is. Egyik 
előfordulása az iskola melletti völgyfőben az erdő és szántók közötti 
réten, a másik pedig a Tűzkőhegy kúpja közelében vezető útnak az 
országúiból való kiágazása közelében van. Mindkét helyen törmelékben 
észlelhettük, így rétegtani helyzetük meghatározásánál mi is csak a posi- 
donomyákra vagyunk utalva.

A kovás márgákkal záródó liász rétegsorozatra diszkordáns tele
pülésben a mangán rétegcsoport következik mintegy 10—20 méter vas
tagságban. Ezt fejtik ma mélyműveléssel a bányában. Ez a mangántelep 
ellentétben a csárdahegyi külfejtés mangánércelőfordulásával autochton- 
képződmény. Keletkezési ideje a bauxitéhoz hasonlóan az alsókrétának a 
Barrémmel bezáródó alsó részébe esik.

A mangánrétegcsoport kifejlődése igen változatos, amint ezt a fúrá
sok szelvényei és a bánya feltárásai igazolják. Ez a rétegcsoport mocsári 
keletkezésének természetes következése.

A  rétegcsoportot igen szívós, különböző színű agyagok és a velük 
váltakozó, rendkívül változó kifejlődésű mangánérc alkotják.

A bányabeli feltárás alapján átlag 8 méter vastag ez a magántelep 
s vázlatos átlagszelvénye a következő:

A felső telep legfelső része egy átlag 1 méter vastag mangánpizo- 
litos pad, mely alatt körülbelül 4 méteres „kaolinos“  mangánréteg követ
kezik. E  fehér, néha zsíros és képlékeny, máskor —  különösen szára
zabb állapotban — poros, érdes tapintású agyag a környező szárazula
ton feltárt tűzköves rétegek átmosásának terméke, összetétele G e d e o n  
T i h a m é r ,  vegyészmérnök, gyárigazgató elemzése szerint:
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Olykor 0.5— 1 mérter vastag és hosszan elnyúló lencséket alkot. 
Típusos előfordulása azonban nem ez, hanem apró, 0.5— 1 cm 
vastag és 1 —3 cm hosszú, szétlapított lencsék tömeges föllé
pése a mangánércben.

Az alsó telep felső részében találjuk — de nem min
denütt — a telep legjobb, legdúsabb ércét, a „grizes“  mangánt 0.2—0.5 
méter vastagságban. Helyenkint lencsésen közbetelepülve vörös-sárga 
csíkos, igen szívós agyag fordul elő, melyet máshol zöld agyag (kitűnő 
festékföld) pótol, ez viszont vízszintes irányban sötét, feketésbarna 
agyagba megy át.

Ez alatt mangánkonkréciós, vékony lemezes, csíkos agyagos érc 
következik. A konkréciók gömbhéjasak, vagy cseppkőszerűen rétegzettek. 
A bányában „Nierenerz“ -nek hívják. Lefelé lemezes, agyagos mangán
ércbe folytatódik, majd ez alatt barna csíkos márga következik mangán
érc csíkokkal váltakozva, melyeket kaiéit impregnál. A  mangánösszlet 
alján liász tűzkődarabos, breccsás alapkonglomerátum van, , amely — 
mint az a bejárás idejében hajtott meddővágatban jól megfigyelhető volt 
— a középső liász és annak fekvőjében fellépő rhynchonellás, fehér 
„kilúgzott“  tűzkő és mészkő rétegfejeknek egyenetlenül lenyesett fel
színére, éles határral és erős díszkordanciával, települ.

Ügy a régebbi, mint a most ősszel lemélyített kincstári fúrásban a 
mangános rétegcsoport fedőjében szürke mészmárga települ, mely igen 
sok foraminiferát (Miliolina, Textularia, stb.) gastropodát, ostreát tar
talmaz. Külszíni kibúvásban ezt a rétegösszletet még nem ismerjük.

A  mangánösszlet fedőjében e szürke Omphalia kifersteini gdf.-t tar
talmazó mészmárga fölött a világosszürkés, sárgásfehér, vastagpados 
requieniás-lithiotisos-radioliteses mészkő következik, mely a kincstári 
fúrásban 70 méter vastagnak bizonyult. A bánya fúrásaiban kelet felé 
fokozatosan kiékül. Az aknáig már nem ér el a kiterjedése.

E mészkövet a Sátánárok és csingervölgyi nagy kőfejtők jól feltár
ják. Jellemző rájuk, hogy míg a nerineák, lithiotisok jobbára egyes szin
tekhez nem kötött fészkekben fordulnak elő, addig a radiolitesek ■— 
melyekhez a requieniák csatlakoznak — vékonvabb-vastagabb, rendesen
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vörös, meszes, agyagos kötőanyagú, az összes előfordulásokban végig
követhető rétegekben helyezkednek el. Mintegy 6—7 egymás fölött 
elhelyezkedő radioliteses réteget észlelhetünk.

Korát illetőleg ez a mészkőcsoport az alsókréta felső részébe tarto
zik, vagy ha a Bakony krétájának kifejlődésében észlelhető hármas tago
zódást vesszük figyelembe és a krétát három részre osztjuk, úgy ez a 
mészkő már a középső kréta alsó részébe sorolható.

E mészkőösszlet felső részében az Iharos csingervölgyi lejtőin, a 
háromszögelési alappont alatt megtaláltuk a Globiconehá-s rétegeket, 
melyeket Hantken és Rozlozsnik a Bocskor-árokból említenek.1

E mészkő előfordul Ürkút keleti végén a Tűzkő- és Csárdahegy haj
latában és a völgy szemközti oldalán az erdő és temető közti részen, a 
bányairoda és iskola közti szakaszon az országút fölött, a Sátánárak két 
oldali lejtőjén a völgyzárógátig, miközben földhúzódik a Kövestábla 
laposára is, majd a Sátánároktól kezdődőleg a Bocskorhegy és Iharos 
északi lejtőjén és utóbbival szemben a CsingervÖlgy jobboldali lejtőin 
apróra összetört foszlányokban.

A Bocskor-árokban és annak kétoldali lejtőjén a felsőkrétakori szén
tartalmú rétegcsoport települ a requieniá-s mészkőre, alján sajátságos 
pizolitos réteggel, mely az ajkai kőszénbányának a Bocskorárok végén 
mélyített fúrásában is előfordul.

A szénösszlet fedőjében, a keleti részeken pedig közvetlenül a requie- 
niás mészkőre települve a Nummulina laevigata tartalmú miliolínás réteg
csoport következik, alul szürke agyagokkal, melyekre szenes homokos 
agyag, majd szürke miliolinás homok, homokos mészkő, végül sárga 
laevigátás miliolinás mészkő települ. Ez utóbbi fokozatos, lassú átmenettel 
észrevétlenül megy át a főnummulinás mészkő „spira“  rétegeibe.

A laevigátás rétegösszletet a Csárdahegyen, a régi külfejtés környé
kén, a bányairodával szemközti lejtő alján, a szivattyúkamrával szem
közti udvarban, a Mekler vendéglője melletti utcában, a Sátánárok és 
mangánmosó közti lejtőn és lapos háton, a völgyzárógát mellett és a tőle

1 Jelentésünk megírása óta megjelent K u t a s s y  E n d r  é-nek az Ürkút melletti 
és Felső-csingervölgyi krétarétegekből eszközölt gyűjtéséről szóló jelentése. (Adatok 
a Déli és Északi Bakony triász- és krétakori lerakódásának ismeretéhez, Földt. Int. 
Évi jel. 1933—35. IV. köt. 1591. old.) — A gyűjtött gazdag fauna legfontosabb és 
leggyakoribb alakjait közölve a nerineás-radioliteszes mészkövet az aptiemeletbe helyezi. 
A „zlobiconchás“ rétegek fölött még egy krinoideás szintet is észlelt a mosó melletti 
nagy kőfejtőben, mely kintlétünk idejében már mangániszappal volt megtöltve és ezért 
hozzáférhetetlen volt.
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délre nyíló mellékvölgyben, nemkülönben a Bocskorárokban a szénössz- 
let fedőjében észlelhettük.

Nummulinás mészkő alkotja a terület többi részét, jobbára csak a 
meredek lejtőkön bújva ki a felszint borító lösztakaró alól.

Az úrkúti legelő laposán a Macskalyukakban feltárt eocén nummuii- 
nás mészkőre települve a Kabhegyről lenyúló bazalttömbös lösz fordul 
elő, míg a Kövesárok völgyfőjében már a bazalt salakos, lyukacsos láva
padjai észlelhetők.

Tektonikai viszonyok.

A területet igen erősen összetört rögös szerkezet jellemzi. A főtörési 
irány ÉNy-DK-i. Ennek mentén alakult ki a felső Csingervölgy is. Nagy 
számban észlelhetők azonban az ezt harántoló ÉK-DNy-i vetők is, de a 
terület mai szerkezetének kialakításában ezeknek mégis alárendeltebb 
szerep jut.

Igen feltűnő a felső Csingervölgy Iharos alatti szakaszának szerke 
zete. Itt a völgyfenéken és a lejtők alján az alsó-, középső- és felsők Az 
képződményei egészen más dőlés és csapásiránnyal horsztszerűen emel
kednek ki a fiatalabb képződmények közé. Általában a Csingervölgynek 
ez a vonala egy erősen fölemelt területsávot jelöl, amelyet észak és dél 
felé lépcsős vetők egész nyalábja kísér.

A mangánrétegcsöpört előfordulási viszonyai.

A terület szerkezetével szorosan összefügg a mangános rétegcsoport 
föllépése, annak kiterjedése és bányászatának lehetősége.

A  rétegtani részben említettük, hogy a mangános rétegösszlet fedő
képződménye az alsókrétakori agyag, foraminiierás, ostreás, gastropodás 
márga és a középsőkrétakori requieniás mészkő. Mivel az első kettőt kül
színi előfordulásban nem ismerjük, a requieniás mészkő az, mely a man
gáncsoport várható előfordulása tekintetében irányadó.

Maga a mangánrétegcsoport több helyen észlelhető a külszínen. 
Minthogy ezek a felszínre bukkanások többnyire tektonikai vonalak men
tén vannak, a feltárások meglehetősen rosszak. Mégis elegendők arra, 
hogy a mangános rétegcsoport föllépésére, kifejlődésére vonatkozólag út
mutatásul szolgáljanak.

Térképünkön 5 olyan területet jelöltünk meg, amelyen a mangán
rétegcsoport kifejlődése valószínű és amelyen a kutatás eredménnyel 
kecsegtethet.
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Az első terület az a felső csingervölgyi bányatelepig húzódó gerinc
hát, apid yen a bányászat jelenleg is folyik. A jelenlegi bányamező körül 
— melynek fejtési területét kijelöltük a térképen, bejelölvén egyúttal a 
meddővágatban az ott feltárt fekvő liászrétegeket is — 300 —400 méter 
körzetben fúrásokkal kimutatták a mangánréteg jdenlétét, a mosótól 
északra fekvő erdőhatár mellett pedig a bejárással egyidejűleg lemélyített 
kincstári fúrás 177 méter mélységben és 16 méter vastagságban harán- 
tolta a mangánrétegeket.

A Bocskor-árok torkolatával szemben a Csingervölgy jobboldali lej
tője alján ásott kutató bemetszésben ugyancsak feltárták az autochton 
mangántelep vetőmenti foszlányát annak bizonyságaként, hogy — ha kissé 
mélyebbre vetve is — de a liászmészkő és kovás márgák mellé levetett 
s a lejtőn keskeny és harántvetőktől széttagolt pásztákban föllépő requie
niás mészkő fekvőjében a mangánrétegcsoport jelenlétére joggal számít
hatunk. A  mangánrétegcsoport keleti határát a mai mélyfejtés keleti széle 
adja meg, ahol a telep kiékülését észlelték. A terület északi határának 
a csingervölgyi bányatelepnél torkolló mellékvölgyet adtuk meg.

E területen három fúráshelyet jelöltünk meg, mint amelyek — 
figyelembevéve a Csingervölgy lejtőin észlelt haránttöréseket — általános 
tájékozódó bepillantást nyújthatnak úgy a mangáncsoport kifejlődésére, 
mint mélységi fekvésére vonatkozólag.

A második — kutatásra érdemes — terület az Iharos-Bocskorhegy 
gerince a Sátánárokig. A mangáncsoport kibúvása a terület keleti részén, 
a mosó és Sátánárok közti legelőterületen van, ahol egy kutatóaknával 
és egy kúttal föl is tárták. Telegdi Roth Károly közlése szerint az 
aknában még a fekvő alsóliász rétegeket is megfigyelte. Ottlétünkkor 
az akna már járhatatlan volt. A mangáncsoport itt is törésvonal mentén 
lép föl, melynek lefutását a requieniás mészkő és milio.lidás mészkő 
közötti határvonal jelöli. Dél felé, a völgyzárógát felé a fekvő liászréte- 
geknek törés mentén való fellépésére vall a felszínt borító sok tűzkőtör
melék, észak felé igen kevés mangántörmelékkel.

E terület nyugati határa a Bocskorárok, míg déli határa a további 
kutatások eredményeként még messze eltolódhatik dél felé. Az Ajkai 
Kőszénbánya Rt. által a Bocskorárok felső részét keresztező erdőszélen 
mélyített szénkutató fúrásban ú. i. 70 méter mélységben a requieniás 
mészkövet ütötték meg a felső kréta pizolitos rétege alatt. A requieniás 
mészkő jelenléte megadja annak a lehetőségét, hogy fekvőjében a mangá- 
nos csoport itt is meglegyen. A  krétarétegeknek a kincstári fúrásban ész
lelt vastagságát véve számításba 170 méterben volna itt a mangános 
rétegcsoport fellépése várható.
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A Sátánárok baloldalán , a föntebb említett törésvonaltól észak
keletre levetett requieniás mészkőterület van, amelyet miliolinás mészkő 
föd. Mint a kúttal és aknával föltárt mangán kibúvással szomszédos 
területről joggal feltételezhető, hogy a mangáncsoport az elvetett mészkő 
alatt is megvan. A három kijelölt fúráspont itt is kellő tájékozódást nyúj
tana a mangán kifejlődése és helyzete felől.

A harmadik lehetséges terület a bányairoda épülettől délre fekvő 
gerinc a Sátánárok első jobboldali mellékvölgyétől kezdve a templomtól 
délnyugati irányban nyíló völgyecskéig. E völgy baloldalán az országút 
mellett rózsaszínű tűzköves mészkő és a requieniás mészkő között mere
dek dőléssel kibukkan a mangánösszlet, melyet a szomszédos ház melletti 
kútban és az udvaron régebben ásott aknában is feltártak. Hogy ez az 
agyagos mangáncsoport a requieniás mészkő alá is folytatódik, azt a felső 
utcába fölvezető út mellett lévő kút igazolja, melynek vizet adó rétege 
a mészkő, zárórétege pedig a mangános agyag. A tetőn mélyített fúrás 
általános! útbaigazítást nyújthatna a meredek dőlése miatt bányászatilag 
igen nehéz művelésű mangánrétegcsoport kifejlődésére és helyzetére vo
natkozólag.

A negyedik terület a Sátánárok jobboldalán a Kövestábla lankás 
területe. A  délnyugati dűlésű requieniás mészkő itt vető mentén fekszik 
az igen zavart településű liászrétegek mellett. Fedőjében miliolinás és 
nummulinás mészkő van. Fekvőjében pedig igen valószínű a mangán
csoport jelenléte, melynek tömelékét a felszint északabbra borító tűzkő
murva között ugyancsak megtalálhatjuk. Itt is fúrás nyújthatna a továb
biakra nézve fölvilágosítást.

Az ötödik terület végre a község keleti végétől délre az Úrkút 
fölötti dűlőt foglalja magában és átnyúlik a Tűzkőhegy requieniás mész
kőalkotta lejtőrészletére is. A mangánrétegcsoport tarka agyagjait feltárja 
a község végétől az erdő szélén a tetőre vezető mély út, mely mellett az 
erdőben, majd a réten ott találhatók a régi kutatóaknák gödrei. A középső- 
liász tűzköves mészkő és requieniás mészkő között bújik ki a mangán
csoport a lejtő alján. Az erdő laposán ásott gödrök az eróziótól meg
hagyott mangánnyomokat találták csak a liász felszínén, míg a mély 
útban feltárt agyag között igen szép piroluzitos ércdarabok hevertek 
nagyobb mennyiségben. A mangánösszletet fedő requieniás mészkőnek a 
Tűzkőhegy lejtőjén való átfúrása dönthetné el a mangántelep kifejlődé
sének milyenségét.

Az erdőhatárt szegélyező legelőterületen sok a mangánnal átitatott 
tűzkő és mangántörmelék, a szántóföldek erősen vörösbarna színűek és
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egy határozott területcsíkban apró mangánpizolitok óriási tömege for
dul elő.

A requieniás mészkő itt már nincs meg, a temető fölötti lejtőn is csak 
törmelékben találtuk, egyedül az erdőszéli úton látszott szálban állónak. 
Az „Ürkút fölött“ -i szántók azt a benyomást keltik, mintha itt a fekvő 
tűzköves liászrétegek fölött a mangános rétegösszletnek az eróziótól még 
megkímélt foszlányai feküdnének, a pizolitok pedig megfelelhetnének a 
mangántelepnek a bányában észlelt legfelső pizolitos padja pizolitjainak.

Annak valószínűségét, hogy az agyagos mangánösszlet a Tűzkőhegy 
requieniás mészköve alá folytatódik, megerősíti a község keleti végén az 
erdőszélén fakadó forrás, mely minden valószínűség szerint az agyagos 
összlet felületén lép felszínre.

Vizsgálataink végeredményben arra a meggyőződésre vezettek, hogy 
az Ürkút közvetlen közelében lévő és felsorolt területeken, melyeken a 
mangáncsoportot fedő requieniás mészkő megvan, a kutatás eredménnyel 
végezhető és a világgazdaságilag oly fontos szerepet játszó mangánérc
előfordulás kifejlődési viszonyainak a tisztázása elsőrangú nemzetgazda
sági érdek. De bevonhatók volnának a vizsgálatba az északra fekvő távo
labbi requieniás mészkőelőfordulások is, melyeket mindenütt több-keve
sebb mangánnyom kísér.
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GEOLOGISCHE KARTE DER UMGEBUNG VON ÚRKÜT
Műszeres fö lvétel. —  Vermessungsaufnahme.

Fö lve tték:

Dr. VIGH GYULA m. kir. főgeológus, egyetemi magántanár
és

Dr. ifj. NOSZKY JENŐ geológus.
A u fg e n o m m e n  v o n :

Privatdozent Dr. GY. V IG H , Chefgeologen 

Dr. J. N O S ZK Y  jun., Geologen 

1936.

M érték: —  Maßstab:

100 ?0Q 300 400 500m.

Szín- és je lm agyarázat: —  Zeichen- und Farbenschlüssel:

a) Patakhordalék, ártéri üledék. —  b) Hányótörmelék. | Holocén.
a) Bachgerölle. Inundationsablagerungen. —  b)  Haldenschutt. I Holozän.

Sűrű túzkótörmelék a talajban.
Dichter Feuersteinschutt im Boden.

Mangánérc és tűzkőtörmelék a talajban és a felszínen.
Manganerz- u. Feuersteinschutt im Boden und auf der Oberfläche.

F. eocén.
O. Eozän.

Nummulina levigatás és Miliolinás mészkő, agyag és márga.
Nummulina levigata- und Miliolinenkalk, Ton und Mergel.

Szenes édes- és félsósvizi rétegek konkréciós pizolitos mészkő- \
paddai az aljukon. —  Kohlige Süss* und Brackwasser- I F. kréta, 
schichten mit einer konkretionführenden pisolitischen Kaik- f 0 . Kreide, 
steinbank in dem untersten Lagen. J

Radioliteszes, Lithiotiszes, Rekviéniás mészkő. 1 Középső kréta.
Radiolites-, Lithiotis- und Requienienkalk. /  Mittlere Kreide.

f2  i  Mangános rétegcsoport. I Alsó kréta.
.1 Manganführender Schichtenkomplex. /  Untere Kreide (Barrémien).

Felső liász. 
Oberer Lias.

Cefalopodás mészkő tűzkővel. I Középső liász.
Cephalopodenkalk mit Feuerstein, f  Mittlerer Lias.

Rétegzett, kilúgzott tűzkő.
Geschichteter, ausgelaugter Feuerstein.

Világosvörös, krinoideás-brachiopodás, illetőleg brachiopodás „Hierlatz“ - 
mészkő ( =  Csárdahegyi mészkő).
Hellroter, Crinoiden-Brachiopoden- z. T. rein Brachiopodenführender 
„Hierlatz‘'-Kalkstein ( =  Kalkstein von „Csárdahegy").

Brachiopodás mészkő.
Brachiopodenkalk.

Tüzköves brachiopodás (Rhynchonellás) mészkő.
Feuersteinführender Brachiopoden-(Rhynchonellen)kalk.

Tüzköves krinoideás-brachiopodás mészkő.
Feuersteinführender Crinoiden-Brachiopodenkalk.

Dachstein-tipusú liász mészkő. 
Liaskalk vom Dachsteinkalktyp.

Kincstári kutató fúrás.
Ärarische Manganerzschurfbohrung.

1-29  Mangánkutató fúrások.
O Manganerzschurfbohrungen des Manganerzbergwerkes.

Ajkai szénkutató fúrások.
Kohlenschurfbohrungen des Ajkaer Kohlenbergwerkes.

Vízkutató fúrások és akna.
Wasserschurfbohrungen und Schurfschacht.

Új akna a mangánbányánál.
Neuer Schacht der Manganerzgrube.

Mangánkutató aknák.
Manganerzschurfschächte.

Mangánkutató táró és a régi lejtösakna.
Manganschurfstollen und der alte Schrägstollen.

Kövületlelóhely.
Fossilienfundort.

A mangántelep kiékelódési vonala.
Grenze der Auskeilung der Manganerzlagerstätte.

^  Ajánlott fúrások.
Empfohlene Bohrpunkte.

/ I /  Várható mangánterületek.
" r .  Mögliche Manganerzgebiete.
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