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A m. kir. Földtani Intézet Igazgatóságának rendeletére 1938 
augusztusában és szeptemberében olajkompasszal és Abney-szintezővel 
méréses részletes földtani felvételt végeztem Zirc, Lókut és Pénzeskút köz
ségek határában. Feladatom a középső és alsó kréta-képződmények határ
rétegeinek részletes átvizsgálása, illetőleg a fedőrétegek szintekre bontása, 
a későbbi tűzálló agyagra irányuló esetleges bányászati kutatások részére 
a legkedvezőbb feltárási pontok kijelölése volt. A földtanilag felvett 
terület a Bakonynak a Gerence és a Cuha patakok közti vízválasztó 
hátságára eső, apró bércekre szétszabdalt része. Jelentősebb pontjai: a 
Kakashegy, Csengőhegy, Kövecseshegy, Kőhegy, Köveshegy, valamint a 
bakonybéli Somhegy K-i nyúlványai, a Halamá- és Hajagos-hegyek. 
Ezek a környező térszintből jobban kiemelkedő gerincek, a Kövecses
hegy kivételével, egyben a középső krétarétegeknél idősebb képződmé
nyek felbukkanásait is megjelölik. Földtani értelemben vett jó feltárá
sokat a területen jóformán sehol sem találunk, úgyhogy a rögökre szét
szabdalt rétegsorok egymással való összefüggései csak nehezen nyomoz
hatok.

A terület felépítésében az alábbi képződmények vesznek részt:
Egészen alárendelt és csak a Gerence- és Cuha-patakban, valamint 

a mellékárkokban fordul elő a űo/océ«-képződmény, mint ártéri üledék 
és patakhordalék ott, ahol a lösz már lepusztult.

A pleisztocén-lösz a legelterjedtebb képződmény és meglehetős 
nagy vastagságú takarójából nagyrészt csak elszigetelten állanak ki az 
idősebb képződményekből felépült börcök és szirtszerű, hosszan elnyúló 
keskeny vonulatok.
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A miocén-korúnak tekintett kavicstakaró és helyenként kováso- 
dott konglomerátum-roncsok egy nagyobb és néhány jelentéktelenebb 
foltban bukkannak a felszínre a lösztakaró alól, Akiipusztától K-re és 
Pénzeskúttól É-ra. Jelentőségük főleg abban van, hogy belőlük, mint 
vízgyűjtőkből fakadnak a felső Gerence-patakot tápláló, nagy források.

A  kékesszürke oligocén-agyag a felszínre sehol sem kerül. Jelen
létét csupán egy mesterséges feltárásban (kútásás a Putrimajorban) ismer
tem fel. Külsőleg leginkább a kiscelli agyaghoz hasonlít. A 6 m mély
ségből kikerült minta iszapolási maradékában talált gyérszámú és kissé 
koptatott, oligocén-tipusú foraminiferák M a j z o n dr. vizsgálata sze
rint kétségtelenné teszik, hogy az oligocén-tenger területünket is elérte.

A  középső eocént a felvett területen legnagyobbrészt a nummuli- 
nás mészkő, illetve márga képviseli. Igaz ugyan, hogy az előfordulások 
legtöbbször egészen kis foltokban jutnak csak a felszínre. Legtöbbször 
csak a lösszel keveredett nagyszámú kimállott nummulina árulja el az 
eocén-rétegek jelenlétét.

Pénzeskúttól É-ra, az ú. n. Gulyaberki táblán átvivő szekérúton 
a 460 -ó- jelű, kis bőre közelében agyagos kifejlődésű eocén van fel
tárva. Itt a nummulinákon kívül elég sok gasteropoda-kőbél is látható.

A Pénzeskúttól É-ra lévő eocén-előfordulások fedőjében főleg az 
egykori nummulinás mészkő legömbölyített kavicsaiból alakult, vékony
pados rétegek láthatók, amelyek a miocén folyamán működő lepusztító 
erő alapképződményeiként foghatók fel, ugyanis felettük, a miocén 
kavicsos foszlányok foglalnak helyet.

A kréta-korszak sorrendben következő képződményeit itt bőveb
ben nem tárgyalom. A középső kréta turriliteszes márga, szürke táblás 
mészkőcsoport, orbitolinás tömött mészkő, requieniás mészkő, orbitolinás- 
ostreás-brachiopodás stb. szintek, valamint az alsó kréta vékony táblás, 
brachiopodás-crinoideás sárgásszürke mészkő részletes jellemzését „Ada
tok az északi Bakony ismeretéhez“  című (Földtani Közlöny, LX IV . kötet
p. 99— 136) munkámban ismertettem és mivel lényeges eltérések az ott 
közöltekkel szemben nem mutatkoztak, bővebb tárgyalásuktól itt el
tekintek.

Meg kell említenem azért, hogy az ott leírt glaukonitos szintet 
a kedvezőtlen feltárási viszonyok miatt itt kimutatnom nem sikerült, 
valamint azt a megfigyelésemet, hogy a requieniás mészkő színe helyen
ként az ottani leírásomtól eltérően rózsaszínű vagy lilás-piros is lehet. 
Az utóbbi féleség igen gyakran alig tartalmaz felismerhető kövületeket, 
úgyhogy felületesebb vizsgálat esetén könnyen a titon hasonló színű, 
tömött mészköveivel azonosíthatja az ember.
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A térképezett területen gyűjtött adatokkal még legjobban az 
orbitolinás-osztreás-brachiopodás agyagcsoport gazdagodott. Kitűnt 
ugyanis, hogy vastagsága jóval nagyobb, mint azt idézett munkámban 
megadtam. A ioo m-t nagy valószínűség szerint helyenként jóval meg
haladja és rétegsorában többször ismétlődnek a kövületnélküli szürke, 
vagy sárga rétegek az osztrakodákkal tömött kékesszínű plasztikus agya
gokkal. Hasonlóan viselkednek az agyagrétegek közé települt mészalgás, 
vagy osztreából alakult keményebb közbetelepülések is.

Az ú. n. Kőkapu közelében a csordalegelőn létesített kutató
aknában sárgásszürke, kövületes, homokos agyag is található a vékony
palás szenes réteg alatt. A Tündérmajortól DNy-ra lévő szántóföld kis 
alsó krétavonülatocskájának fedőjében limonit-, illetve mangán-borsós, 
vörös agyag a rétegcsoport bázisa.

A Köveshegy—csengőhegyi vonulatban az alsó kréta vékony 
táblás crinoideás mészkő fölött kilúgozott tűzkőtörmelék az alapréteg s 
ennek fedőjében sötétszürke, szenes agyag következik.

E rétegcsoport vizsgálatára a tűzálló agyagelőfordulások lehető
sége miatt tértem ki részletesen. J a s k ó  S á n d o r  dr. ugyanis 1937- 
ben a már az előző években felismert, zirc—borzavári út menti lelőhely
ről (Walla által ásatott kutatógödörből) aránylag magas tűzállósági fokú 
agyagot gyűjtött. Hogy a Jaskó-féle anyag gyakorlati hasznosíthatósá
gáról, illetve mennyiségéről meggyőződhessek, a feltárást egy aknával 
újra megnyittattam, de bebizonyosodott, hogy már másfél méter mély
ségben a neokom kilúgozott tűzkő törmeléke található csak a vékony 
és tűzkővel kevert, világosszürke agyag alatt. Bizonyos tehát az, hogy 
tűzálló agyagból csak elenyésző csekély tömegű és csak szétválogatás
sal felhasználható mennyiséggel lehet itt számolni.

Az orbitolinás-osztreás stb. rétegcsoportba még két helyen 
mélyesztettem kutatóaknát, hogy mélyebb szintjeinek összetételéről ada
tokat nyerjek. A két aknában és a különböző feltárásokban meglehetős 
sok mintaanyagot gyűjtöttem, azonban az itthon végzett előzetes vizs
gálatokból kitűnt, hogy tűzállóság szempontjából nem sok reményre jogo
sítanak, mert jóformán mindegyik tartalmaz több-kevesebb meszet, azaz 
sósavval kezelve, meglehetősen pezsegnek.

Gyakorlati szempontból nem érdektelen e rétegcsoporttal kapcso
latosan az a feltevésem, hogy azokon a helyeken, ahol transzgredáló 
középső krétasorozat alatt a neokom vékonytáblás crinoideás mészkő a 
közvetlen fekvő, ott a bauxittest igen vékony. — ha egyáltalán ki 
fejlődött — és a minősége is olyan, hogy iparilag felhasználni ma még 
aligha lehet. Értékesebb bauxitot csak ott remélhetünk, ahol a középső
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kréta előtti lepusztulás legalább olyan nagymértékű volt, hogy a triász 
legfelső tagjait is elérte. Az északi Bakony területén az elmondottak 
alapján a bauxitkutatást azokra a részekre kellene kiterjeszteni, ahol a 
felső triász és a középső kréta-időszak megindulását mutató orbitolinás- 
osztreás stb. rétegcsoport érintkeznék egymással. Csak ilyen helyeken 
remélhetünk műrevaló, kovasavban szegény- bauxitfelhalmozódásokat, 
míg a magasabb júrakori és neokom-rétegeken települő roncsok való
színűleg legnagyobbrészt magas SÍO2 tartalmúaknak bizonyulnának.

Földtani szempontból nagyjelentőségű az, hogy az alsó kréta 
vékonytáblás crionideás stb. rétegek jóval elterjedtebbek, mint azt 1934- 
ben feltételeztem. A bakonybéli Somhegy D és K-i részét és a csatla
kozó Hajagos és Halamá-hegyet nagyrészt ezek a rétegek építik fel. 
A Kőhegy 49S.3 m magas fővonulatát, a Tündérmajortól Ny-ra levő 
lejtőket az Alsómajor mellett fekvő Kerekhegyet, távolabb a Csengő
hegyet és a Kakashegytől Ny-ra több kisebb foltot is ez a képződmény 
alkotja. Jól fejthető és lemezesen szétváló rétegei kedvelt építőanyagot 
szolgáltatnak és így, ahol csak előfordulnak, kisebb-nagyobb kőfejtők
kel elég jó feltárásaik is vannak.

A maim magasabb szintjei a Halamá- és Hajagos-hegyek K-i 
sziklafalában és a Tündérmajorból az alsó majorba vezető út árkában 
bukkannak a felszínre. A Halamá-hegyen a diszkordánsan települő neo- 
kom táblás mészkő alatt világos, fehéressárga és lilás rózsaszínű, tömött 
mészkő 3—4 m vastag, kövületszegény rétegcsoportja következik. Ez 
téglapiros vagy rózsaszínű, főleg phyllocerasokból összetett, gazdag fau- 
nájú, 10— 12 m vastag gumós mészkőre települ, ez alatt pedig kb. 1 m 
vastagságban sötét, barnásszürke aspidocerasokat tartalmazó, mangán
gumós réteget lehet felismerni. Ezek a sziklafal feltárt legalsó rétegei, 
mert a lejtőn; már csak kevert törmeléket találunk.

Az alsómajori útbevágás rétegsorrendje a Halamáhegy képződ
ményeitől eltér. Itt a sárga, apró szemcsés neokomtáblás mészkő alatt 
néhány méter vastag téglapiros, vagy lilásrózsaszínű, főleg echinoidea és 
crinoidea-törmelékből alakult durvaszemcsés szint különböztethető meg. 
Ez utóbbi alatt következnek a maim tömött, világoslilás, sárga és téglavö
rös, helyenként lilafoltos, kagylós törésű pados mészkövei. A téglavörös 
mészkő alatt kövületes halványpirosas sárga, agyageres, gumós mészkő 
van, amelynek mélyebb része barnásvörös színű és kövületnélkülinek 
látszik. A rétegsor legalján, közel a völgy talpához, fehéressárga, tömött, 
piroseres mészkő bukkan elő. A rétegsort a völgy kitöltés miatt tovább 
nem követhetjük.
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Jól látható e két rétegsorrend leírásából, valamint a t e 1 e g d i 
l \ o t h  K á r ó l  y 1 és W e i n  G y ö r g y 2 munkáiban közölt rétegsor
rendek összevetéséből, hogy a felső malmszintek rétegkifejlődései erősen 
eltérnek egymástól, azaz ahány feltárást találunk, látszólag annyiféle 
a rétegek kifejődése.

E különbségek, megfigyeléseim szerint, legjobban az alsó kréta 
elején mutatkozó és feltételezhető szárazföldi időszakkal hozhatók össze
függésbe. Hogy ez a szárazulati időszak általános volt-e és az alsó kré
tának hosszabb időszakát alkotta-e, arra még elegendő adattal nem ren
delkezünk. De hogy ez a szárazulat fennállott, arra mindig több és több 
adat kerül elő. A neokomtáblás mészkőnek az alatta észlelt cephalopo- 
dás lencsék feletti diszkordans települése, illetőleg a neokom alatt fekvő 
felső júraképződmények különböző összetétele mutat erre s megállapít
ható, hogy a lepusztítás mérve szerint találhatjuk meg a teljesebb, vagy 
hiányosabb felső júraszelvényeket.

A júraképződmények idősebb tagjai közelében a Hajagos-hegyen 
a nagyarányú vetődések tűzköves, rózsaszínű liászmészkövet meg neokom 
táblás — crinoideás stb. mészköveket hoztak fel. Sajnos, a szeptemberi 
vadászati idény miatt a Hajagos- és Halamáhegynek csak a D-i és K-i 
részét tudtam részletesen felvenni, így Szépalmapuszta felé megfigyelé
seimet még ki kellene egészítenem. A feltárási viszonyok is meglehetős 
sok akadályt gördítettek a részletek felkutatása elé, tekintve, hogy az 
egész hegyoldalt és hegytetőt ritkítatlan és egészen fiatal növendékerdő 
borítja be.

A dachstein liász típusú, sárga és lilásfehér mészkő a felvett terü
leten a Hajagoshegy K-i lábánál az erdő szélén bukkan elő. Itt pár apró, 
de jellemző brachiopoda-féleség átmetszetét ismerhetjük fel a kőzetben.

A dachstein mészkő Borzavár község belterületén és a község kör
nyékén lévő kertekben kerül a felszínre. A megalodusokkal jellemzett 
felső triász mészkőnek lassú átmenetét az alsó liász legmélyebb tag
jaiban, a borzavári templom mögött fekvő egykori meredek kőfejtőfal
ban tárták fel legjobban. Itt legalul a típusos, sárgafehér dachstein 
mészkő feltárása van, ami felett 20 cm vastag, vékony lemezekre szét
hasadó foltos mészkő települ. Ez utóbbit 0.65 m vastag rózsaszínű, vilá
gosfoltos, néhány nagyobb megalodust és töméntelen sok apró csigát 
és vékonyhéjú kagylót tartalmazó réteg fedi. Erre, a szinte lumachellá-

1 Adatok az Északi Bakonyból a magyar középső tömeg fiatal mezozoos fej
lődéstörténetéhez. M. Tud. Akad. Mát. Térni. Ért. L II. kötet. 1934.

- Zirc környékének titon rétegei. Földt. Közi. LX IV . kötet. 1934.
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nak tekinthető, rétegre kb. 0.60 m vastag, lilás árnyalatú, fehér kövületes 
mészkő következik, ami fölött a karrosodott lejtőn a dachsteini típusú 
liászmészkő padjai következnek.

E bővebben leírt szelvénytől DDNy felé ioo m-re a házak végé
ben nyitott új kőfejtőben az eplényi márványhoz hasonló, tömött, iilás- 
rózsaszínű mészkövet fejtik. Anyaga jól faragható, de mállott lapjain 
igen sok apró echinidatüskét ismerhetünk fel. A templomtól Ny-ra lévő 
451.7 m jelű magaslat környékén ismét a dachsteini mészkő kerül elő 
a lösz alól, míg a magassági ponttól É-ra, a községhatár mentén, a szán
tásokban már az eocén nummulinás mészkő bukkan elő.

Az 1938-ban térképezett terület legnagyobb részét elfödő lösz 
miatt a tektonikai jelenségek nem ismerhetők fel világosan és nem is 
nyomozhatok pontosabban. A vetődések szétdaraboló hatását azért jól 
látni. Hatásuk különösei; a hosszan elnyúló, de rendkívül keskeny 
középső krétakori requieniás mészkővonulatok széttöredezésében és egy
máshoz való viszonylagos lesüllyesztésében, illetve kiemelésében nyilvá
nul. Ezek a kis requieniás börcök szinte szirtvonulatok benyomását kel
tik az emberben, annál is inkább, mert legtöbb esetben az orbitolinás- 
osztreás stb, agyagkörnyezetből állanak ki.

A közel K —Ny-i irányú szirtszerű börcök több egymással pár
huzamos és jól felismerhető vonulatot alkotnak, azonban van néhány 
olyan vonulatsor is, melyek DDK—ÉÉNy csapást követnek.

Az egyik KN y-i börcvonulat tektonikai szempontból több figyel
met érdemel, mert a felépítésében szereplő rétegek érdekes szimetrikus 
elrendezést tanúsítanak. Ez a zirci, Csengő—köveshegyi, vonulat elrende
zése szerint szabályos, antiklinális féle tektonikai felépülésre mutat, 
melynek magjában, mint legidősebb tag helyenként a neokom crinoideás- 
hrachiopodás, táblás mészkövei bukkantak ki, míg a legfiatalabb tagként 
a turriliteszes márgák alkotják a szárnyakat.

A többi vonulat már nem ennyire szabályos, de összevetve az 
előbbivel, arra vall, hogy a Zirc—pénzeskút—kőrisgyőri krétadepresszió 
eredetileg lapos redőknek megfelelő, kisméretű antiklinálisokból és szin- 
klinálisokból állhatott s csak később léptek fel azok a tektonikai erők, 
amelyek hatása alatt ékszerű rögökre tagolódott szét a szinklinorium és 
kényszerült horizontális mozgásokra, melyek azután a mai képben, mint 
uralkodó vonások érvényesülnek.

A redők kialakulása a középső krétatagoknak a gyűrődésben való 
részvétele alapján egybeesik a gosau előtti ausztriai gyűrődésekkel, míg 
a rögökre tagolódás a subhercyniai vagy laramiai gyűrődések idején 
történhetett.
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A terület tektonikai kialakulását a fiatalabb képződmények meg
lehetős nagy hiánya miatt tovább követni nem lehet. Ezekre csak a csat
lakozó Ny-i területek és a Somhegy környékének részletes és ugyancsak 
méréseken alapuló felvétele nyújthat majd támaszpontokat.

Az elmondottak alapján gyakorlati szempontból ki kell emel
nem, hogy a felvett terület lösszel fedett legnagyobb része alatt a középső 
krétaképződmények elterjedését kell feltételeznünk. idogy az orbitolinás 
osztreás stb. aptiemeletbeli rétegek lerakódása előtt végbement barremiumi 
bauxitképződési időszaknak gyakorlatilag fontos terméke megvan-e a 
földrétegek alatt nagyobb s így műrevaló kifejlődésben, azt a felszíni 
geológiai vizsgálattal eldönteni nem volt lehetséges. Véleményem sze
rint a bauxittest kisebb-nagyobb maradványai a terület nagy részén meg
lehetnek az olyan helyeken, ahol a barrémium időszaki lepusztulás az 
alsó kréta- és júraszintek nagyrészét már lehordta. Azért egyelőre rész
letesebb kutatásokra a felvett területet nem tartom méltónak s inkább a 
krétadepresszió É és D-i triász peremeinek érintkezési sávját kellene 
részletesebben megvizsgálni.

Gyakorlati szempontból nagyobb jelentőséggel bíró tűzálló anya
gok előfordulását illetőleg a következőket állapíthattam meg. A begyűj
tött agyagminták nagyrészt mésztartalmúaknak bizonyultak és az égetési 
meg a kémiai vizsgálatukra sürgősebb feladatok folytán ezideig nem ke
rülhetett sor. Különben is ebben a tekintetben a felszínen gyűjthető min
ták következtetésre nem adhatnak alapot, mert azok a nagyvastagságú 
orbitolinás — osztreás agyagrétegek felső és már tengervízben lerakodott 
szintjeit képviselik. A tűzálló agyagkutatás szempontjából fontosabb 
szárazföldi eredetű tagok jóformán sehol sem kerülnek a felszínre, úgy
hogy helytállóbb véleményt csak rendszeres bányászati kutatás után 
mondhatnánk.

A különféle mészkőszinteknek nagyobb ipari jelentőséget ma nem 
tulajdoníthatunk, tekintve, hogy az itteni előfordulások a vasúttól és a 
jobb szállítóutaktól meglehetős messze esnek. A mészégetésre használt 
középső kréta mészkövek értéke is erősen csökkent, tekintve, hogy a 
Bakony erdeinek nagyrészét már kitermelték s a meglévő, aránylag drága 
faanyaggal a mészégetés — kis üzemben — már nem kifizetődő vállal
kozás.




