
JELENTÉS AZ 1944. ÉVI SÜMEGI FÖLDTANI FELVÉTELRŐL
I r ta :  N oszky  J enő

Felvételi munkám folyamán feladatom volt a sümegi kréta rétegek 
üledékképződési sorrendjének tisztázása s ezek kapcsán a bauxitkutatás 
lehetőségeinek megállapítása.

Sümeg környékén, amint azt az 1943. évi jelentésemben is említettem, 
az előttem dolgozó geológusokkal szemben az alsó-kréta képződmény két 
tagja bukkan elő. Az egyik a Mogyorós-dcmbon felbukkanó lemezes, tűz- 
köves (biancone típusú) mészmárga. E képződmény meredeken lejtő dőlés
sel a Kövesdomb irányába húzódik a felső-kréta szintek alá. A másik a 
Várhegyet alkotó sasbérc krinoideás, brachiopodás, tűzköves, kristályos 
mészköves csoportja. Ezek előbukkanása az egész eddigi sümeg-környéki 
rétegbeosztást megdöntötte, úgyhogy így a sümegi felső-kréta képződ
mények erős revízióra szorultak.

Az 1944. évi felvételek folyamán a csabrendeki erdő Surgoth-tanyai 
részén Orbitolina-tartalmú középső-kréta jellegű kőzetek is előkerültek, 
amelyek a T e l e g d i - R ó t h  K. vezetése mellett végzett 1930. évi felvételi 
munkák folyamán felismert agriás mészkőelőfordulással a középső-kréta 
képződmények sümeg-környéki jelenlétét igazolták. E képződményeket 
az erősen összetördelt szerkezet miatt, a felső-kréta mészkövektől nem 
különítették el, és felismerésük az idegen környezetben csak a teljes bakonyi 
kréta ismerete mellett volt lehetséges.

Felvételi munkám folyamán beigazolódott, hogy a felső-kréta rétegsor 
legidősebb tagjának a szürke, korallos, csigás kőszéntartalmú agyagcsoportot 
kell tekinteni. Ebben közbezárt padokként fordul elő a mások által maga
sabb tagnak tekintett limás márgacsoport, amely így egyidejű képződmény
nek tekinthető.

A szenes agyagcsoportra lassú átmenettel s időnként fellépő agyagos 
és griphaeás mészkőbeágyazásokkal a mind meszesebb hippuritás mészkő
csoport következik. Ennek magasabb tagjaihoz a tenger mélyülése miatt, 
lassú átmenettel griphaeás, meszes márgák, majd gumós, féregkúszás- 
nyomos, tűzkőzárványos, lemezes márgák csatlakoznak.

A felső-kréta rétegsor befejező tagja a nagyvastagságú inoceramusos 
márgacsoport. Finomszemü, vékonyabb márgapadjai közt gyakoriak a 
tűzkőbeágyazások. Vastagabb padjai közt egyes szakaszok szinte mész
köveknek is tekinthetők.

A fenti rétegsor elég jól összeegyeztethető az Ajka-Ugod és Magyar- 
polány-környéki felső-kréta képződmények rétegsorával, s eltünteti azt a
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látszólagos különbséget, amely Id. Lóczy felfogása szerint a sümegi és ajkai 
szintezés között fennállt.

A kréta rétegsoron belül egyelőre bizonytalan helyzetű az a Trigonia- 
,fajokat tartalmazó, kövületekben gazdag mészkőféleség, amelyet a tapolcai 
és nzsai út közti erdőszél mentén a liász brachiopodás mészkőelőfordulástól, 
a löszből kiálló rétegfejek formájában, nem nagy távolságra találtam.

Új adat az, hogy a «gerinci nagy mészkőbányá»-ban feltárt felső
kréta rétegsor fekvőjében, a Tapolcára vivő út árkában, sikerült a típusos 
dachsteini mészkő Megalodusokkal tömött kis foltját kitérképeznem. Ez 
az előbukkanás a felső-kréta rétegsor látszólag igen nagy vastagságát a 
gerinci nagy kőfejtő szelvényében lényegesen megcsökkenti, legalább is a 
hippuritás mészkő alatti rétegsorét. Tapasztalataink alapján a MÁK-fúrás- 
ban harántolt rétegsort, a sümegi községházán tárolt minták alapján, csak 
90 m-ig lehet a felső-krétába sorolni, s onnan a talpig, 340 m-ig, megítélé
sem szerint a fúrás az alsó-kréta (biancone típusú) márgában haladt. Ez 
utóbbi rétegsor feltűnően nagy vastagsága a fúrási magokon is észlelhető, 
igen meredek rétegződés következménye. A két rétegcsoport a fúrásmagokon 
észlelt csúszási lapok bizonysága szerint aránylag lapos, 40—50° meredek- 
ségű vető mellett került egymás fölé, úgyhogy a szürke korallos, szenes 
rétegösszlet hegységszerkezeti okokból a rétegsorból elmaradt.

Véleményem szerint Sümeg környékén az eddigi mélyfúrásokkal nincs 
eldöntve az, hogy az ajkai kőszéntelep a környéken kifejlődött-e. Ha a 
MÁK-fúrást és a Várhegytől К -re telepített fúrást tekintetbe vesszük, 
eredményeink alapján a kérdés még nyíltnak tekinthető. Az eddigi fúrások 
ugyanis szerencsétlen véletlen folytán anélkül, hogy a teljes felső-kréta 
rétegsort harántolták volna, alsó-kréta szintekbe jutottak, mégpedig olyan 
helyeken, amelyekről kimutatható, hogy kiemelt, sasbércszerű helyzetben 
vannak. Fontosnak tartanám  azt, hogy a sümeg-környéki kréta kőszén
kutatást újra megindítsák, és az előbb vázolt rétegsorrend szerint, az át
fúrásnál mutatkozó nagyobb vastagság ellenére, a partvonaltól távolabb, 
az inoceramusos márgák területére telepített fúrással kezdjék el. Ilyen pont
ként a vasútvonaltól Ny-ra eső terület jönne legelőször számításba.

Bauxitkutatási szempontból fontos mozzanat, hogy Sümeg környékén 
a középső-kréta képződmény is előbukkan. Könnyen lehetséges, hogy egy 
ilyen ponton telepített fúrás segítségével az alsóperei típusú, barrémi 
bauxitképződményt is fel lehet tárni, a már ismert, szenon utáni bauxit- 
képződményen kívül.

Sümeg környékén a krétán belül erősen kirajzolódik az ausztriai és 
larámi hegyképződési fázis, amelyek a kréta hármas beosztását ezen a 
területen is megokolttá tennék.

Meg kell még említenem, hogy Sümeg környékén az eocén üledéksor 
az Északi-Bakony más részeihez viszonyítva, legjobban a Pénzeskút mel
letti eocén sorrendhez hasonlít. A kréta képződmények hullámos, karsztos 
felületére diszkordanciával itt is homokos, konglomerátumos rétegsor után 
következnek a többé-kevésbbé márgásabb, vagy meszesebb alsó-eocén, 
nummulinás sorozat tagjai. Sümeg körül tehát megítélésem szerint nem a 
középső-, hanem inkább az alsó-eocén az uralkodó.
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Nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy az újabb kutatók eredmé
nyeivel szemben felvételeim Böckh J. és Id . L óczy L. megállapításait, 
főleg a júra-előbukkanások tekintetében, teljes egészében igazolták. Sok 
nyitott kérdés marad azonban még, amit a sümegi igen bonyolult területen 

csak lépésről-lépésre haladva lehet továbbnyomozni, mivel a miocén és 
pliocén képződmények az összefüggéseket erősen elfedik.

COMPTE RENDU DU LEVÉ GÉOLOGIQUE EXÉCUTÉ A 
SÜMEG EN 1944

P ar J .  N oszky

Par le levé détaillé du terrain crétacé à structure très cassée des environs 
de Sümeg, on a démontré que le calcaire à Orbitolina et Agria, en étendue 
plus restreinte, prend aussi part dans la stratigraphie de la région.

La série crétacée supérieure commence par un groupe d’argile à coraux, 
gastropodes et houille, qui a, par endroits, une évolution marneuse. Celui-ci 
devient, graduellement, de plus en plus calcaire (intercalations de calcaire 
à Gryphaea) et passe au calcaire à Hypparita, puis à la marne lamellaire 
à inclusions de silex. Le membre suprême de la série crétacée supérieure 
est la marne à Inocérames. Cette série est bien comparable à celle de 
Ajka-Ugod.

En vertu des données du levé, par les forages de recherche exécutés 
jusqu’à présent, il n ’est pas encore clair s’il puisse exister, aux environs 
de Sümeg, un groupe productif à laies de charbon du Crétacé. L’on peut 
aussi attendre à l’occurence d’une formation de bauxite barrémienne, 
couverte, au-dessous des formations crétacées moyennes.

ДОКЛАД О ШЮМЕГСКОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ, 
ПРОВЕДЕННОЙ В 1944 ГОДУ

Енё Носки
Подробная съемка меловой территории с сильно раздробленной 

структорой окрестности г. Шюмег выявила, что средне-меловой орби- 
толиновый и агриевый известняк в небольшом поверхностном распрост
ранении также участвует в строении области.

Верхне-меловая свита начинается коралловой, брюхоноговой, угле
носной глинистой группой, которая в некоторых местах имеет мергелистое 
развитие. Она постепенно становится все более известковистой (прослойки 
известняка с грифелями) и переходит в гиппуритовый известняк, а затем 
в пластинчатый мергель, содержащий включения роговика. Окончательной 
частью верхне-меловой свиты является мергель с иноцерамусами. Эта 
свита хорошо согласуется с айка-угодской свитой.

Согласно данным съемки, проведенные до сих пор разведочные бурения 
не выяснили в достаточной мере возможность появления в окрестности 
Шюмега меловой группы пластов, содержащей продуктивные угольные 
залежи. Кроме этого можно рассчитывать на нахождение барремского 
бокситового образования, покрытого средне-меловыми образованиями.


