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Az ötvenes évek második felétől kezdve több mint húsz éven át — számos egyéb irányú munka 
mellett — foglalkoztam Sümeg környékének földtani felépítésével. Az első közvetlen cél az alsó-kréta 
képződmények tanulmányozása volt, amelynek eredményeit A Bakony-hegység alsó-kréta (berriázi — 
apti) képződményei (Geol. Hung. ser. Geol. 1964) c. átfogó munkában adtam közre. Az elvégzett 
vizsgálatok kiemelkedően fontos konzekvenciája a határozott dél-alpi, sőt dél-európai ősföldrajzi kap
csolat felismerése. Első segítőtársaim H ámor Géza, H etényi R udolf és Lédeczi E rzsébet szakdol
gozatot készítő egyetemi hallgatók voltak.

1958 —59-ben, a mogyorós-dombi felső-jura—alsó-kréta alapszelvény részletes mikropaleonto- 
lógiai vizsgálatra alkalmas feltárásához kapcsolódott az őskori tűzkőbányák felfedezése. A berriázi 
mikrofauna szabálytalan megjelenése késztetett a szelvény ismételt feltárására, a „zavart” szelvény
szakaszok egyre mélyebb kibontására. Eközben találta meg Kocsis Lajos segédmunkás az 
első szarvasagancs-eszközöket. Feltáró munkával támogattam a rákövetkező évben az új lelőhely 
Vértes László által vezetett első régészeti vizsgálatát. Geológus segítőtársam ebben az időszakban 
K nauer József volt.

Hosszabb időt vett igénybe a földtani felépítés beható megismerését lehetővé tevő felszíni alap
szelvények és földtani alapfúrások megvalósítása (Sp-1—3, Süt-1 —29, S(G)-1 —6, S-7, Cn-850, Crt-12, 
Ng-1), valamint sokoldalú anyagvizsgálatuk elvégzése: Báldiné Веке Mária , Gidai László, 
Góczán Ferenc, H orváth A n n a , Juhász Miklós, K retzoi Miklós, K uruczné Sidó Mária , 
MÓRÁNÉ CzABALAY LENKE, VÍGH GUSZTÁV.

A munka eredeti célkitűzések szerinti gyakorlati megvalósításában döntő szerepet játszó munka
társaim H aas János és Edelényi Emőke, szakdolgozatot készítő egyetemi hallgatókként, 1971-ben 
kapcsolódtak be Sümeg környékének földtani vizsgálatába. Az elmúlt évtizedben elvégezték a terület 
1:10 000 méretarányú földtani térképezését, jelentős mértékben kiszélesítették a vizsgálatok körét 
és további szakembereket nyertek meg a munka átfogó jellegének kiteljesítéséhez : L elkes György-öL 
K aiser MiKLÓs-t valamint Oravecz JÁNOS-t és Oraveczné Scheffer A nná-L

1973-ban — az egyedülálló szerkezetföldtani felépítés, a sztratotípusként felhasználható földtani 
kifejlődés és az őskori kovabányászat kiterjedt maradványaira tekintettel — a Mogyorós-domb 
védetté nyilvánítását javasoltam. A tudományos vizsgálatok, a felsőfokú képzés és továbbképzés, 
valamint a közművelődés céljait szolgáló védelem, ill. hozzáférhetőség érdekében előterjesztett 
kérelmet az Országos Természetvédelmi Hivatal elnöke elfogadta és a Mogyorós-dombot 4/1976. (III.
24.) OTVH sz. határozatával természetvédelmi területté nyilvánította. 1980-ban a terület jelentős 
részét az OKTH kisajátította és a Magyar Állami Földtani Intézetnek adta át kezelésre. A kisajátított 
területen az őskori tűzkőbányászat maradványainak bemutatására szabadtéri múzeumot létesí
tettünk.

A terepi oktatási és továbbképzési bázis létesítésének terve a Krím-félszigeten 1973-ban tett 
földtani tanulmányút során, a Lomonoszov Egyetem nyári táborának meglátogatásakor fogalmazó
dott meg bennem. A hazai terepi gyakorlatok mostoha körülményei, a terepi oktatási és továbbképző 
bázis hiánya, ugyanakkor a legalapvetőbb földtani tevékenység korszerű elsajátításának kiemelkedő 
jelentősége megoldást sürgetett. Erre Sümeg környékének feltárásokban gazdag, változatos és jel
legzetes földtani felépítése kínálta a legjobb lehetőséget. A budapesti (ELTE TTK) és a miskolci 
(MNME) egyetem geológus és geofizikus hallgatóinak első közös földtani terepgyakorlatára 1978 
nyarán került sor. A gyakorlat során a hallgatók vegyes összeállítású (geológus—geofizikus, buda
pesti-miskolci) csoportjai egy-egy részterület konkrét gyakorlati céllal is összekapcsolt, modell 
jellegű, komplex földtani vizsgálatát valósítják meg a tervezéstől a zárójelentés elkészítéséig. Munká
jukban a terepbejáráson kívül légi felvételek kiértékelésére, geofizikai mérésekre, árkolásra és mély
fúrásokra, valamint laboratóriumi vizsgálatokra is támaszkodhatnak.

Sümeg környéke földtani kulcsterület, kitűnő feltárásokkal, sztratotípusokkal és ősmaradványok
ban gazdag rétegtani egységekkel. A geológusképzés, ill. továbbképzés számára ideális tanulmány
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terület. A jelentős mértékben előrehaladt tudományos vizsgálatok és a gyakorlati kutatás tapasztala
tai lehetővé tették, az oktatási, ill. továbbképzési feladatok pedig sürgették a területre vonatkozó 
földtani ismeretek egységes szemléletű és a didaktikai szempontokat is figyelembe vevő összefog
lalását.

Munkánkat elsősorban azzal a szándékkal adjuk közre, hogy a méreteit tekintve kicsiny, de 
földtanilag rendkívül gazdag terület részletes földtani elemzésével segítséget nyújtsunk a sümegi 
bázison folyó oktató—továbbképző munkához. Reméljük azonban, hogy a munkában közölt ismeretek 
a tágabb környezet földtani problémáinak megoldásához is hasznos segítséget adnak.

Budapest, 1981. január 30.
D e . F ülöp J ózsef 
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