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A Bakony DNy-i peremén, a Kisalföld és a Tapolcai-medence között, a hegyek és a síkság 
találkozásánál fekszik Sümeg, a Balaton környékének műemlékekben gazdag, kedvelt turista cél
pontja (1. ábra). Kevesen tudják az odalátogatók, de még az ott élők közül is, hogy e táj milyen 
gazdagon őrzi a földtani múlt emlékeit, a földtani jelenségek nyomait. A földtani képződmények 
változatossága nem pusztán tudományos szempontból érdemel figyelmet, hanem egy részük építő
ipari, alumíniumipari nyersanyagként, és a jövőben talán erőműveink fűtőanyagaként is hasznosít
ható. Régészeti leletek bizonyítják, hogy a településtől D-re húzódó Mogyorós-dombon már az 
őskorban kiterjedt tűzkőbányászat létezett.

A földtan művelői előtt régóta ismert a terület geológiai jelentősége :
F. S. Beudant, a híres francia geológus, 1825-ben kiadott magyarországi utazását ismertető 

munkájában már említést tett a terület egyes képződményeiről; Hippuriteseket és Radioliteseket 
tartalmazó mészkőrétegeket írt le Sümeg környékéről.

Az első rendszeres földtani felvételre az 1870-es években került sor. B ook János 1875-ben ki
adott 1:144 000 méretarányú térképén már jól körvonalazódott a sümegi mezozóos rög földtani fel
építése és legfontosabb képződményei.

Az ajkai felső-kréta kőszéntelepek felfedezése is a múlt század 70-es éveire esik és ez, a sok szem
pontból rokon felépítésű sümegi terület gyakorlati célú kutatását is előtérbe helyezte. Mindenekelőtt 
Böckh János és H antken Miksa tanulmányai hívták fel erre a figyelmet.

Az úttörők tevékenysége után, lényeges ismereti előrelépést L óczy Lajos munkássága jelentett. 
Mi sem bizonyítja jobban, hogy L óczy felismerte a terület kiemelkedő földtani jelentőségét, mint 
az a tény, hogy Balaton-monográfiájában külön fejezeteket szentelt Sümeg környéke földtani fel
építésének, jóllehet a terület nem tartozik a Balaton közvetlen környezetébe.

A Balaton-monográfiában látott napvilágot, Vadász Elemék egyik első munkájaként, a sümegi 
jura képződmények leírása.

A két világháború között a felszíni, illetve a felszínközeli indikációk és a földtani felépítés figye
lembevétele alapján gyakorlati lépések történtek a hasznosítható nyersanyagok, elsősorban a kőszén 
és a bauxit kutatására.

V itális Sándor 1929 — 35 között számos jelentésben számolt be a felszínközeiben talált kőszén
előfordulásokról és néhány kutatófúrás is lemélyült. Ezek a próbálkozások azonban kevés sikerrel 
jártak.

Konkrét eredményt hozott a bauxitkutatás. Telegdi R oth K ároly 1929-ben a Sümegtől DK-re 
levő területen bauxitnyomokat talált, és a területet további kutatásra érdemesnek minősítette. Ké
sőbb Vadász E lemér irányításával folytatódott a kutatás és a termelés is megkezdődött.

A két világháború között néhány áttekintő, elsősorban rétegtani jellegű munka is született 
(Barabás K. 1937, H ojnos R. 1943). Ezek bizonyos irányban bővítették ugyan az ismereteket, de 
helytelen következtetéseik eredményeként egészében nem tették világosabbá a földtani képet.

A II. világháború előtti és a felszabadulás utáni földtani kutatás között összekötő kapocs i f j . 
N oszky Jenő és Vitális Sándor munkássága. Noszky az 1940-es évek első felében kezdte meg 
a terület részletes földtani térképezését, melynek eredményei a háborút követő években láttak nap
világot.

Az 1950-es években is folytatódó részletes földtani térképezés során a felszínre bukkanó földtani 
képződmények elterjedéséről és kifejlődéséről pontos felvétel és leírás készült.

Az ötvenes években az ipar fejlesztésére irányuló hatalmas erőfeszítések ismét felvetették a bauxit- 
és a kőszénkutatás szükségességét. Vitális Sándor javaslatára a Magyar Állami Szénbányák már 
1948-ban tervbe vette a terület fúrásos kutatását, de az — K opek Gábor javaslatai nyomán — 
csak 1957-ben kezdődött el. Az 1950-ben újraindult bauxitkutatás is csak a 60-as évek végén vett 
nagyobb lendületet és vezetett jelentős eredményekre a Sümegtől К -re, illetve DK-re levő te
rületen.
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A gyakorlati célú kutatás tudományos megalapozására az ötvenes évek végétől kezdve — a föld
tani kifejlődés és a fácieskapcsolatok, valamint a megbízható rétegtani besorolás és a szerkezeti fel
építés tisztázására hivatott földtani alapszelvény-vizsgálatokkal — Fülöp J ózsep irányításával 
folytatódott a kutatás, amely az 1970-es években fejlődött korszerű szintézist megalapozó rendszeres 
földtani felvétellé.

A több mint egy évszázados kutatómunka eredményeként egyre világosabb kép bontakozik ki 
a terület földtani arculatáról. Mai ismereteink birtokában tekintsük át a tanulmányozott területet
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2. ábra. Sümeg és környékének földtani vázlata
!• i ’ annúniai, 2. miocén, 3. oligocén, t. eocén, 5. felső-kréta, 6. alsrt—középső-kréta, 7. jura, 8. triász
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(2. ábra) a település házai közül magasba szökkenő Vár-hegyről, amely a minden oldalról vetőkkel 
határolt és a környezetéből kiemelkedő sasbérc tankönyvbe illő példája.

A Vár-hegytől keletre húzódó hegy vonulat (Rendeki-hegy, Hárs-hegy, Szőlő-hegy) a medencék
kel körülvett sümegi magasrüg legkiemeltebb része. Ennek északi, legmagasabb szerkezeti egysége 
a Rendeki-hegy, amely felső-kréta összletre települő eocén képződményekből áll, tetején az oligo- 
miocén kavicstakaró foszlányaival. A térszínileg is köztes helyzetű Hárs-hegyen a szenon tengeri 
formációk bukkannak felszínre, karsztos felszínükön néhány bauxittal kitöltött töbörrel és eocén 
foszlányokkal. A lankás lejtőkbe hajló Szőlő-hegyet felső-triász fődolomit építi fel.

A Vár-hegyet körülvevő „városi terasz” sziklaaljzatát a pannóniai abrázió gyalulta közel víz
szintesre. Felette foltszerűen nyomozhatok az egykori beltó partszegélyi görgeteges—kavicsos, vala
mint homokos és agyagos képződményei. Fekvőjében helyenként a miocén tengerperem képződ
ményei is megtalálhatók, de uralkodóan a szenon ciklus és a mezozoikum ennél idősebb, gyakran 
meredek dőlésű rétegsorai találhatók. A településtől déli irányban levő Köves-dombon szenon rudistás 
zátonyok, a Mogyorós-dombon pedig a jura és alsó-kréta képződmények páratlanul szép feltárásai 
tárulnak a kutatók elé.

A városi teraszt Ny felé lezáró fiatal, lépcsős vetőrendszer regionális jelentőségű, tulajdon
képpen a Bakony Ny-i tektonikai elvégződését jelenti. A Bakonyt a Keszthelyi-hegységtől elválasztó 
Várvölgyi-medencében a mezozóos aljzat több száz méter mélységben, a Keszthelyi-hegység É-i 
előterét képező nagygörbői süllyedőkben pedig a felső-kréta összlet felszíne is 1 km-nél mélyebben 
van. A mélyreható fiatal törések mentén a pannóniai korszakban bazaltláva nyomult fel, amelynek 
emlékei a sümeg—uzsai tanúhegyek.

Észak felé a Kisalföld síksága terül el. A geofizikai mérések és néhány fúrás alapján azonban 
tudjuk, hogy a sümegi rög ÉNy felé, Ukk irányában folytatódik; a kis vastagságú pannóniai fedő 
alatt mezozóos képzőmények rejtőznek.

A fentiekben vázolt nagyvonalú áttekintés megannyi apró megfigyelés, mérés, következtetés 
mozaikjából épülhetett fel. A tények és következtetések részletes kifejtését a további fejezetek tartal
mazzák.

Felmerülhet a kérdés, hogy a tanulmány-terület földtani monográfiájának közreadásával nem 
nyújtjuk-e készen az ismereteket a hallgatók számára — minimálisra csökkentve erőfeszítésüket 
a problémák megoldása érdekében? Erre az a válaszunk, hogy a korszerű ismeretek és eljárások 
oktatására korszerű alapokra van szükség és a magasabb ismeretességi fok a megoldandó feladatok 
magasabb szinten való megfogalmazását teszi lehetővé. A jövő nehezebb és bonyolultabb feladatainak 
korszerű eszközökkel és módszerekkel való megoldására kívánjuk felkészíteni a fiatal kutatókat.
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