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BAKONYI FÖLDTANI MUNKÁNK NÉHÁNY EREDMÉNYÉBŐL

Irta : K nauer József

A M. Áll. Földtani Intézet Bakonyi Csoportja 1907-ben négy 25 000-es térképlap 
területén végzett földtani térképezést. A magyarpolányi lapot B ih ari D., a farkas- 
gyepüit M észáros J., a bakonycsernyeit K nauer J., a súrit K orpás L. szerkesz
tette. Ugyancsak K orpás L. térképezte a bakonycsernyei lap É-i részét. A földtani 
felvétel eredményeit részletesen és rendszeresen a térképek és szöveges tartozékaik 
tartalmazzák. Célunk e helyen csupán az lehet, hogy néhány kérdéscsoportot kiemel
jünk, néhány új eredményt bemutassunk. A vitatott kérdésekben nem adhatunk 
részletes bizonyító anyagot, inkább csak jelezzük a bizonyítás gondolatmenetét.

1. Az ÉK-i Bakony földtani felépítésében jelentős szerepet játszó fiatal száraz
földi-édesvízi törmelékes sorozat vizsgálata évek óta fontos része munkánknak 
(B ohn P., K nauer  J., K opek  G. és elsősorban Sallay  M.). E rendkívül változatos, 
vastag összlet számos megoldandó kérdést hordoz. Első fokon a képződmény nagy
vonalú tagolásának, s földtani kora megállapításának lehetőségét kerestük. Külön 
tagozatként különíthető el mindenesetre az ún. „szápári szint” , melyet K orpás L. 
mint tavi—mocsári összletet jellemez. E tagozat földtani korát valamennyi szerző 
oligocénnek, közelebbről felsőoligocénnek tekintette.

Az általános elterjedésű, durva törmelékes kőzeteket is tartalmazó tagozat 
földtani korát eltérően értelmezték, sőt egyes részleteit más—más korba sorolták, 
a felsőoligocéntől a pannonig. Vizsgálataink során bebizonyosodott, hogy bár hori
zontálisan és vertikálisan egyaránt változatos, de egy földtani egységet képviselő 
tagozat ez. K orpás L. folyóvízi delta jellegű összletként értelmezi a súr—bakony
csernyei területen. A tagozaton belül a fáciesek olyan elrendeződése figyelhető meg, 
hogy a Hárskút—Zirc—Bakonycsernye—Bakonyszentkirály által befogott terület
ről Réde—Csatka—Nagyveleg—Mór felé haladva a finomszemcsés kőzetek rész
aránya egyre nő. Ugyanakkor, K orpás L. megállapítása szerint, a kavicsanyag 
összetétele felfelé fokozatos változást — szegényedést — mutat. E tagozat földtani 
korának megállapítására B ohn P. a heteropikus fáciesek összefogazódását nyomozta 
ÉK felé. Ennek alapján kétségtelen az összefüggés a Vértes ÉNy-i előterén keresztül 
a Tatabánya—Dorog—Budapest környéki szárazföldi, csökkentsósvízi és tengeri 
képződményeket is tartalmazó felsőoligocén kifejlődéssel. Ezzel egybevágó eredmény
re jutott Báldi T. is, akinek elgondolását az újabban rendelkezésére bocsájtott 
puhatestű fauna vizsgálatának eredménye is alátámasztja.

K orpás L. vizsgálatai szerint egy harmadik, felső tagozat is elkülöníthető, 
amely elsősorban a kavicsanyag eltérő összetételével és a puhatestűek hiányával 
válik el a középsőtől. E tagozat jelenlétét Ácsteszér közelében rögzítette, valószínű 
azonban, hogy Csatka és Réde környékén is megvan. A térképszerkesztés során fel-
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tételesen a miocénbe sorolta. A három tagozat viszonyát illetően nem tartja kizárt
nak, hogy azokat denudációs diszkordancia választja el egymástól.

Meg kell jegyeznem, hogy ebben az összletben a helyi kimosások nagyon gyako
riak, így két tagozat közötti regionális diszkordancia csak sok adat alapján állapít
ható meg teljes biztonsággal; K orpás L . is ezért tartózkodik a végleges állásfogla
lástól.

2. B ih ari D. többek között a Magyarpolány környéki nyesett jelszín kialakulásá
val foglalkozott, amelyet korábban pannon abráziós térszínnek tekintettek. B ihari 
D. megállapítása szerint a tönkfelszínen középsőmiocén kavics van jelen, míg pannon 
képződmény nem ismeretes. A tönkfelszín eocén és kréta képződményeken alakult ki, 
amelyek együttesen, azonos szinten vannak elnyesve. így a tönkösödés az oligocén és 
az alsómiocén folyamán zajlott le. Létrejötte nem abrázióra, hanem huzamosabban 
ható klimatikus tényezőkre vezethető vissza.

3. A Bakonybél és Magyarpolány közrefogta területen a középsőeocén rétegsor 
oszcillációs jellege erőteljesnek bizonyult. Hiányos rétegsorok és a középsőeocénen 
belüli terresztrikus szakaszok váltak ismeretessé. E homok, homokkő és konglomerá
tum szakaszok átmeneti fáciesekkel — homokos, kavicsos mészkő, meszes kötőanya
gú, nummuliteszes konglomerátum, homokkő stb. — kapcsolódnak a mészkő—márga 
kifejlődésű rétegcsoportokhoz. Korábban Zirc—Pénzesgyőr—Magyarpolány vidé
kén K opek G. már felismerte ezt az összefüggést, s akkor megkezdődött a korábban 
egységesen miocénnek térképezett ENy bakonyi törmelékes képződmények felül
vizsgálata is, több—kevesebb túlzással és bizonytalansággal (K opek  G., A lföldi L., 
K nauer J., B ohn P.).

M észáros J. és B ih ari D. a fentebb leírt területen a revíziót végrehajtotta és 
a szóban forgó képződmények egy részét (elsősorban meszes konglomerátum és 
mészhomokkő) az eocénbe sorolta.

4. A középhegységi jura képződmények egyik fő jellegzetességeként a teljes és 
hézagos kifejlődésű rétegsorok elkülönülését jelölhetjük meg. Elrendeződésük szabály- 
szerűségeit K onda J. rögzítette, s néhány helyen (Lókút—Eplény) részletes regioná
lis vizsgálatot is végzett. Ez rendkívül nagy segítséget jelentett e környék júra kép
ződményeinek térképezésében (K nauer J.).

M észáros J. korábbi szentgál—úrkúti felvételezése után, Csehbánya és Bakony
bél környékén is térképileg rögzítette e két fő fáciestartományt. E kifejlődési típus 
kialakulására nézve az oszcillációs mozgások következtében kialakult osztott üledék- 
gyűjtővel és tagolt medencealjzat létesítésével kapcsolatos magyarázatot igazolta.

5. A földtani térképezés mellett a hegység általános földtani megismerését is 
igyekeztünk előrevinni. Az eocén képződmények monografikus feldolgozása befejező 
szakaszához érkezett. Az ezzel kapcsolatos, közlésre érett eredmények (K opek G.) 
bemutatása más helyen történik meg.

A bakonyi triász és az ÉNy bakonyi hegységszerkezet megismerésében fontos 
állomás volt a Bakonyszücs Szü-1 jelű mélyfúrás anyagának tanulmányozása. Ez a 
fúrás bepillantást nyújtott a fődolomitnál idősebb triász képződményekbe a hegység 
DK-i peremét kísérő ismert sávtól jelentős távolságra ÉNy-га. A feltárt sötétszürke— 
fekete márga rétegsor erősen eltér a Balaton-felvidék, valamint a DK-i Bakony és 
-a Vértes megfelelő képződményeitől, s a Tök melletti és legutóbb a Herceghalomnál 
feltárt képződménnyel hozható összefüggésbe. Tetemes vastagsága (1173 m-nél 
nagyobb) részben gyűrve-tört, pikkelyes szerkezetéből adódik. Legnagyobbrészt 
a karni emeletbe tartozik, alsó részén azonban egy biztosan és néhány feltételesen



Bakonyi földtani eredmények 31

a ladini emeletbe sorolható szakaszt mutattunk ki. Szerteágazó vizsgálata még 
nem zárult le (Oravecz J., Oraveczné Scheffer A., H orváthné D eák  M., 
K nauer J.).

0. Végezetül néhány gondolattal méltatnunk kell a jelenleg folyó észlelési (jedett) 
és szerkesztett (fedetlen) térképváltozat készítésének előnyeit kutatási területünk vi
szonylatában.

A területünkre vonatkozó korábbi részletesebb földtani térképeken, a kétféle 
kifejezési lehetőség hiányában, tudatosan vagy ösztönösen a következő megoldást 
alkalmazták. Térképezésüket általában észlelési pontok láncolatára építették, ehhez 
helyenként a ténylegesen feltárt képződmény-foltok rögzítése járult. E kétféle adat
ból kialakították azokat a foltokat, amelyek területén a negyedidőszaki takaró alatt 
is nagy valószínűséggel lehetett következtetni az adott földtani képződmény jelen
létére. A többi területen a negyedidőszaki képződményeket ábrázolták. Ugyancsak 
a negyedidőszaki képződményeket ábrázolták abban az esetben is, ha feltüntetésüket 
vastagságuk vagy egyéb okok — például az észlelt kibúvások közötti távolság nagy
sága — miatt kívánatosabbnak tartották. Ilyen módon a földtani térképek sajátos 
keverékei lettek a fedett és fedetlen térképnek. Az ábrázolásban levő szubjektivitás 
mértéke szinte pontról—pontra változott. Jó tájékoztatást szolgáltattak, a valódi 
feltárfcság azonban minden esetben tisztázásra szorult.

A két térképváltozat egyidejű elkészítése lehetővé teszi, hogy a logikai elemeket 
és sokszor megoldási konvenciókat is tartalmazó fedetlen térkép tárgyi alapjai is 
rendelkezésre álljanak, más szóval egyértelműen kiküszöbölhetővé teszi a szubjektív 
elemeket.

О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х  РАБОТ, 
ПРОВЕДЕННЫХ В ОБЛАСТИ ГОР БАКОНЬ

ЙОЖЕФ КНАУЕР

В 1967 г. группой, занимающейся геологическим картированием района 
гор Баконь, Венгерского геологического института было закончено геологи
ческое картирование на площадях 4-х листов карт масштаба 1:25 000. Были 
составлены Д. Бихари лист карты «Мадьярполань», Й. М есарощем -  «Фаркаш- 
дьепю», Й. К науером -  «Баконьчернье» и Л. К орпашем -  «Шури». А также 
Л. К орпащем была сделана северная часть листа карты «Баконьчернье».

Уже в течение ряда лет важной частью наших работ является исследо
вание молодой континентально-пресноводной обломочной толщи, играющей зна
чительную роль в геологическом строении северо-восточной части Бакони 
(П. Бон, Й. К науер, Г. К опек и, в первую очередь, М. Щаллаи). Многочислен
ные, подлежащие решению вопросы содержит в себе эта очень разнообразная, 
мощная толща. На первой стадии работ были изысканы возможности грубого 
расчленения данной формации и определения ее геологического возраста. 
Можно выделить отдельным подразделением во всяком случае т. н. «сапар- 
ский горизонт», который Л. К орпащ считает озерно-болотной толщей. В от
ношении геологического возраста это подразделение некоторые авторы отно
сили к олигоцену, точнее -  к верхнему олигоцену.
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По-разному истолковывался геологический возраст широко распростра
ненного подразделения, заключающего в себе также грубообломочные породы, 
более того, некоторые части были отнесены к разным эпохам от верхнего 
олигоцена до паннона. В процессе наших исследований выяснилось, что, хотя 
состав пород изменяется как по горизонтали так и по вертикали, это подраз
деление относится к одной геологической единице времени. Из исследований 
Л. К орпаша видно постепенное изменение (обеднение) вверх по разрезу со
става галечника. Для определения геологического возраста этого подразделе
ния П. Бон проследил в северо-восточном направлении зубовидные сочлене
ния гетеропических фаций. На основе этого была обнаружена несомненная 
связь через северо-западный край гор Вертеш с верхним олигоценом района 
Татабанья-Дорог-Будапешт, включающим в себя континентальные, солоно
ватоводные и морские отложения. К таким же результатам пришел и Т. Балди.

На основе исследований Л. Корпаща можно выделить также третье, верх
нее подразделение, которое прежде всего отличается от среднего другим со
ставом галечника и отсутствием моллюсков. При составлении геологических 
карт это подразделение условно было отнесено к миоцену. Что касается соот
ношения между тремя подразделениями -  не исключено, что денудационное 
несогласие отделяет их друг от друга.

Д. Бихари занимался вопросами формирования срезанной поверхности в 
районе с. Мадьярполань, которая раньше считалась паннонско-абразионной по
верхностью. Д. Бихари установил наличие на пенеплине галек среднемиоце
нового возраста, в то время как паннонские отложения не обнаружены. Пенеп
лен сформировался на эоценовых и меловых отложениях, которые срезаны 
совместно на одном уровне. Таким образом сглаживание происходило в те
чение олигоцена и нижнего миоцена.

Осцилляционный характер средней толщи на территории между селами 
Баконьбел и Мадьярполань оказался сильно выраженным. Нами были выявлены 
неполные толщи и террестрические прослои внутри среднего эоцена. Выде
ленные прослои песка, песчаника и конгломерата переходными фациями -  
песчаный, гравелистый известняк, нуммулитовый конгломерат с известковис- 
тым цементом, песчаник и т. д. -  связаны с группами слоев известковисто- 
мергелистой фации. Уже раньше эта взаимосвязь была обнаружена Г. К опе- 
ком в районе Зирц -  Пензешдьёр -  Мадьярполань, и тогда была начата ре
визия обломочных отложений северо-западной Бакони, которые до этого на 
карте единогласно изображались как миоцен (Г. Копек, Л. А лфёлъди, Й. 
К науер, П. Бон).

Й. М есарош и Д. Бихари на вышеописанной территории произвели ре
визию и часть рассмотренных образований (в первую очередь известковистый 
конгломерат и известковистый песчаник) отнесли к эоцену.

Мы можем отметить обособление полных и неполных толщ как одну из 
главных характеристик отложений юры Среднегорья. Закономерности раз
мещения установлены Й. К онда.

Й. М есарош после съемочных работ района Сентгал-Уркут также изоб
разил на карте района Чехбанья и Баконьбел эти две главные фациальные 
зоны.

Наряду с геологическим картированием мы также старались продвинуть 
вперед общую геологическую изученность горного массива. Монографическая
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обработка эоценовых отложений также подходит к завершению. Готовые к 
опубликованию результаты этих исследований будут сообщены в других ра
ботах (Г. К о п е к ).

В изучении тектонического строения северо-западной Бакони и триасовых 
отложений гор Баконь важную роль сыграла обработка материалов скважины 
глубокого бурения, обозначенной Баконьсюч Сю-1. Вскрытая толща темносеро
черных мергелей сильно отличается от соответствующих отложений Балатон
ского нагорья, а также юго-восточной Бакони и Вертеша и может быть свя
зана с отложениями около Тёка и вскрытыми в последнее время у Херцег- 
халома. Значительная мощность этой толщи (более чем 1173 м) частично обя
зана тектоническим движениям -  складчатости, разломам и чешуеобразова- 
нию. Большая часть толщи относится к карнийскому ярусу, в низах же ее нами 
выявлено, что одну часть наверняка и несколько условно можно отнести к 
ладинскому ярусу.

Наконец следует отметить какие преимущества для изученного района 
может иметь составление в настоящее время геологических карт в двух ва
риантах: карт фактического материала (с чехлом) и геологических карт (со 
снятым чехлом).

В прежних детальных геологических картах, относящихся к нашему ра
йону, из-за отсутствия возможностей двух различных картографических вы
ражений сознательно или интуитивно применяли следующий подход. Для кар
тирования обычно строили сеть пунктов наблюдений, к ним местами при
вязывали небольшие участки уже вскрытых горных пород. На основании этих 
двух различных информаций выделяли те небольшие участки, на площадях 
которых под четвертичным чехлом с большой вероятностью можно было су
дить о наличии отложений данного геологического возраста или более древ
них. На других территориях изображали четвертичные отложения. Таким об
разом геологические карты стали своеобразной смесью карт с чехлом и со 
снятым чехлом.

При одновременном составлении обоих вариантов карт наряду с геоло
гической картой со снятым чехлом -  на которой отображены некоторые ло
гические элементы и часто прибегают к конвенциям по решению спорных во
просов -  имеется в наличии соответствующий фактический материал, другим 
словом, такой подход позволяет однозначно устранить субъективные элементы 
при картировании.
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