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Bakony földtani megismerésében

Dr.Knauer József -.Dr. Szabó Elemér

Telegdi Roth Károly É-Bakony munkássága tanítványai■révén is 
nagymértékben hatott az itteni földtani kutatások további me
netére. Ez a hatás a jurá, kréta és eocén rétegtan, őslénytan, 
és faciológia,a bauxitföldtan, valamint a földtani térképezés 
területén a legerősebb.
Abban a fiatal szakember-csoportban, amely Telegdi Roth Károly 
társaságában, az ő irányításával kezdte meg 1930-ban Zirc kör
nyékén földtani munkáját, eltérő szakmai egyéniségeKet talá
lunk; pályafutásukat egyik esetben a széleskörű érdeklődésbe 
ágyazott specializáció, más esetekben az átlagon felüli sokol
dalúság, vagy a magasfokú szintetizáló készség kibontakozása 
jellemzi. Közös vonásuk a pontosság, szakmai korrektség, a 
részletek és az egész egyforma tisztelete.

Ebből a társaságból Szörényi Erzsébet nevével találkozunk elő
ször a szakirodalomban: 1929-ben a budai márgáról jelenik meg 
dolgozata, majd a móri Antalhegy paleogén képződményeivel fog
lalkozik. Érdeklődése az Echinodermatákhoz vonzotta: tevékeny 
sége ezután elsősorban a jura, kréta és eocén tengeri sünök, 
valamint.’ egyes Crinoidea nemzetségek vizsgálatára irányult

Első monográfiája a bakonyi középső és felső kréta tengeri sü
nöket mutatja be. A középső kréta egyes képződményeinek Echino 
idea faunáját értékelve erőteljesen rámutat az akkor aptinak 
tartott agyagmárga csoport /ma Tési Formáció/ faunájában fel
lépő fiatal alakokra. Ugyanezt a kérdést veti fel a requieniás 
mészkőre nézve is, melyet akkor az apti felső, ill. az albai *

* Előadták a Zirci Földtani Napokon, 1982. június 4-én.
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emelet legalsó részére tették. Ezek a gondolatok nagymértékben 
hozzájárultak ahhoz, hogy a MÁFI uj térképfelvétele során Dou- 
villé álláspontját fogadtuk el, s a teljes mészkőösszletet /ma 
Zirci Mészkő Formáció/ az albaiba helyeztük.

Érdekes kérdéseket vet fel az Ammonitesek alapján ma már jól 
besorolható márga képződmények /ma: Pénzeskúti Formáció/ ten
geri sün faunájának kissé fiatalabb jellege, vagyis.az, hogy 
a vrakoni glaukonitos /vagyis a nánai/ rétegekben albai és ce- 
nomán alakok is vannak. A problémát nyilván nem lehet csak 
hazai vizsgálatokkal feloldani. Mindenesetre az Echinoidea 
anyag szolgáltatta az első hitelt érdemlő adatokat a cenornán 
emelet bakonyi létezésére nézve.

Fontos bizonyiték a korábban titonnak tartott Borzavári Mészkő 
Formáció alsó kréta, közelebbről hauterivi korára a Szörényi 
vizsgálta Torynocrinus fauna. Eszirtlakó Crinoideák jelenlé
te egyúttal alátámasztja Fülöp J. felfogását a képződményeknek 
a nyilttengeri bianconéhoz viszonyított parts$gélyi. helyzeté
ről. A Tatai Mészkő Echinoideái az apti kor felismeréséhez 
adtak támpontot. Az Iszka környéki eocén Echinoideák és a ba
konyi szabályos tengeri sünök részletes feldolgozásának jelen
tősége elsősorban rendszertani; kitűnő kiindulást adhat kor
szerűen gyűjtött anyagok feldolgozásához. Ezzel kapcsolatban 
hadd mondjam el, hogy milyen nagy élmény volt az Iszkáról 
egy példány alapján leirt Trachyaster baconicust, a hegység 
másik végén, Nagytárkányban megtalálnom.

Mint láthattuk,a tengeri sünök nagyon hasznos faciológiai és 
ősföldrajzi adatokat is szolgáltattak, főleg ősföldrajzi té
ren azoban még nagyon sok információ rejtőzik bennük, melyek 
kiaknázása hasznos lenne a mai globális értelmezéshez. Ebből 
a szempontból talán nem árt megemliteni, hogy az Echinoideák 
azon kevés állatcsoport közé tartoznak, amelyek vizsgálata 
már a XVTTI. században érdemben megkezdődött; Szörényi E. iro
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dalomjegyzékében, pl. Linné előtti szerző /Klein, 1734./ is 
található. Rétegtani, faciológiai és ősföldrajzi jelentőségük 
ellenére, úgy látszik vizsgálatuk manapság mégis háttérbe szo
rul .

Wein György pályája elkanyarodott a Bakonytól; t u l a j d o n k é p p e n  
csak doktori disszertációját készitette Zirc környnyékének 
maim - neokom képződményeiről. Ebben azonban több fpntos meg
állapítást tett - a biancone alsó-kréta korát, a már emlitett 
Borzavári Mészkő alsó krétába tartozásának lehetőségét, s a 
rajta fekvő szürke erinoideás mészkő valójában diszkordáns te
lepülését. Ő találta meg a hires márványbányai Ammonites -lelő
helyet .

Még egy vonatkozását tartom említendőnek Wein György munkássá
gának az É-bakonyi kutatásokra nézve, ez pedig az 1975. évi 
tektonikai ankét megszervezése, melyen több, a bakony szerke
zetföldtani kérdésekkel foglalkozó előadás is elhangzott.

Élete vége felé ismét jelentősei alkotott a Középhegység föld
tanában: elkészítette a Budai-hegység négyváltozatos földtani 
térképét. A térképsorozat fedett, valamint háromféle fedetlen 
térképből, és pedig az eocén alatti, az oligocén alatti és a 
negyedidőszak nélküli változatból áll. Ehhez járul a hegység 
tektonikai szintézisét•leiró dolgozat.

Kovács Lajos kutató és oktató munkája is elvezetett a Bakony- 
ból, legsajátabb témája azonban mindvégig az É-bakonyi jura, 
ezen belül elsősorban a-z Ammonitesek vizsgálata maradt. Teleg- 
di Rothnál doktorált a tésl.Hamuházi-hegy liászának vizsgála
tából, majd a Kávás-hegy-lókuti szelvényének szentelt számos 
dolgozatot. Szemléletére jellemző publikáció sorozatának fő 
cime: "A bakonyi juratenger Káváshegy-lókuti részének biohó- 
miai vonatkozásai a fáciesváltozások tükrében." Bár a rossz 
feltártság miatt az egyes szelvények, szelvény-szakaszok ösz- 
szefüggéseiről kialakított elképzelései nem bizonyultak helyt—
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állónak, a liász szelvényekből kikerült ősmaradványok leirása 
- Ronda József értékelése szerint - rna is alapja e képződmények 
rétegtani besorolásának. Vizsgálatai számos értékes következte
tésre, a szoKványostól eltérő őskörnyezeti értelmezésre adtak 
neki alkalmat.

É-Bakonyi munkáinak kezdetén még vitás kérdés volt a triász és 
liász képződmények viszonya; a hamuházi fauna alapján a folyto
nosságot tételezte fel. Liász Ammonites monográfiájában a ká
váshegyi .büdöskuti, kardosréti, bocskorhegyi és a borzavári 
páskomtetői faunát ismertette. Sokat foglalkozott a heteropikus 
fáciesekkel , s annak ellenére, hogy a hirtelen horizontális fá- 
c iesváltozásokat Telegdi nyomán részben horizontális mozgások
kal magyarázta, hangoztatta a liász tengerfenék tagoltságát. 
Komplex szemléletének megfelelően a faunamentes, vagy sztra- 
tigráfiailag érdektelen maradványokat tartalmazó rétegek értel
mezésére is mindig gondot forditott, részletes fácieselemzéssel 
közelítve meg a nyitva maradt rétegtani kérdéseket is. Az üle- 
dékgyüjtő mélység-viszonyait illetően, összhangban Telegdi 
Roth és Vadász nézeteivel, a sekélytengeri tartomány mellett 
érvelt, a legmélyebb vizinek tartott radiolaritot sem engedve 
a sekély-batiálisnál nagyobb mélységben keletkezni.

Kovács Lajos É-bakonyi munkáinak végeredménye egy viszonylag 
szűk jura tengerrész fejlődésének széleskörű, komplex elemzé
se és bemutatása lett.

Az analizis során egy elméletrendszert, Schmidt 1935-ös un. 
bionómiai rendszerét.követte, amely elvetette az egyes ősma
radványok, ősmaradvány csoportok direkt batimetriai jelző-érté
két, s a kőzetből és a fossziliákból kiolvasható, vagy annak 
vélt adatokból a viz minőségére, oxigéntartalmára, fény, hő, 
áramlási és általános dinamikai viszonyaira, a fenék fölötti 
vizrétegek állapotára, az aljzat alaki és anyagi jellegére, 
a terrigén hatásokra, az éghajlat főbb vonásaira igyekezett
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p rfényt deríteni, a képződési könyezetet eszerint osztályozni, 
s a mélységviszonyokra is ezek mérlegelésével következtetni.

E szerint értelmezi a szelvényben található crinoideás, posi- 
donomyás, ammoniteszes, szivacstüs, radiolariás és foramini- 
ferás, valamint a többféle átmeneti kifejlődést, a kifejlődé
sek közti éles, vagy elmosódó határokat; nagy teret szentel 
a mangánkiválások és a mangánércesedés kérdéseinek., Vizsgál
ja a nem fosszilizálódó élőlények lehetséges szerepét, igy 
különösen az algák tömeges fellépésének következményeit, a 
bentosz nélküli rétegekre nézve.

Hosszú évek óta aprólékos, minden részletet figyelembe vevő 
és minden jelenséget magyarázni igyekvő munkájával kiteljesi- 
tette és igazolta Telegdi-Roth meglátását a vizsgált jura ré
tegsor mélységváltozási tendenciáiról és mélységviszonyairól. 
Fölismerte ő is e jura kifejlődés paradox voltát, ami a ha
talmas területek viszonylagos egyöntetűségében és a részle
tek ezzel egyidejű változatosságában mutatkozik meg. Ezért 
is hangsúlyozza talán, hogy munkájának eredménye, amely lénye
gében egyetlen - szerinte a legszebb bakonyi - jura szelvény
re vonatkozik, kiindulásnak nagyon alkalmas a horizontális 
továbbkutatáshoz direkt kivetitése, általánositása azonban 
veszélyekkel is járhat.

Kovács Lajos bakonyi jura kutatásainak eredményei közt akad
nak tévedések, akadnak máig vitatott kérdések. Példaképpen 
állhat azonban előttünk törekvése a legteljesebb komplexitás
ra, az adatok teljességének feldolgozására, egységes szemlé
let érvényesítésre, a tények, következtetések és feltevések 
világos elkülönítésére.

Telegdi-Roth első geológus tanítványai közül iQ. Noszky Jenő 
volt az, aki Telegdi-Roth munkásságának leginkább folytatója 
a bauxitkutatás területén. Professzora irányításával már 1930- 
ban bekapcsolódott az É-i Bakony földtani térképezésébe. Alá—
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pos paleontológiái ismeretei britokában, melynek elsajátítá
sához az alapokat professzorától kapta, publikálta 1934-ben 
az Északi-Bakony kréta képződményeiről szóló értekezését, mely- 
lyel doktorátusának egyben a "summa cum laude" minősítést is 
biztosította. Ez a munka hosszú ideig az É-bakonyi kréta 
rétegsorrend és a rétegtani beosztás megitelésnek alapját 
képezte, mivel helyesbitett számos téves megítélést, és sok 
vonatkozásban máig érvényes korbesorolást adott.

1936. május 1-től Noszky, a Magyar Állami Földtani Intézet 
geológusaként, továbbra is elsősorban a Bakony-hegységet ku
tatja, s az Intézet tagja marad 1952. júliusától - októberé
ig is, amidőn a MASZOBAL Bauxitkutató Expedíciónál /a mai Ba- 
uxitkutató Vállalat elődjénél/ teljesített geológusi szolgála
tot. A Bauxitkutató Vállalatnál őrzött egykori jelentéseiből 
hü >'képet kapunk Noszky Jenő megbízható, sokoldalú és ered
ményes munkájáról, probléma-meglátásáról, a hibák megszünte
tésére tett erőfeszítéseiről, javaslatairól.

Eredményes munkáját korábbi tapasztalatai tették lehetővé.
Mint 1950-es munkájáról jelenti:

"Ha történetesen nem a már 1930-tól is kutatásaim és részlet
felvételeim területe lett volna egy részében a kijelölt vidék, 
a feladatot olyan részletességgel, ahogyan ezt a most benyúj
tott térképen feltüntettem, elvégezni nem lehetett volna. Még 
igy is van azonban sok olyan területrész a térképen, ahol a 
futólag végzett bejárás miatt a képződményhatárok csak megkö
zelítőleg vannak kijelölve, s nem egy képződmény pontosabb 
szintmegjelölést csak azután fogunk kapni, ha a 'több éven át 
gyűjtött kövület anyagot már feldolgoztuk, vagyis, ha meg lesz 
a korbeosztáshoz a paleontológiái alapunk."
"A térkép jelen állapotában tehát egy munkafázist zár le, 
de nem jelenti azt, hogy a területen nem kell tovább és rész
letesebben kutatni."
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Mint a MASZOBAL egyik Kutatókirendeltségét vezető geológus, 
a kezdeti nehéz munkakörülményekről is megemlékezik;

"Sajnos ez a munka az Expedició kezdeti szervezési hiányos
ságai miatt nem haladhatott abban az ütemben, ahogy azt a 
tervben előirányozták, mert a kutatókirendeltség sem létszám
ra, sem technikailag nem volt úgy kiépitve, ahogy lennie kel
lett volna. Jelentésttevő egy ideig teljesen egyedül, majd a 
Földtani Intézet által kiküldött kezdő rajzolóval végezte mun
káját . "

Fáradtságot, energiát nem kiméivé térképezett, a legapróbb 
részletekig minden fontosat megfigyelt, felvett, begyűjtött. 
Sokszor mostoha körülmények között,segitség híján teljesen 
egyedül járta a meredek hegyoldalakat, vízmosásokat egy-egy 
ritka kibúvás megmintázásáért. Ez is kitűnik jelentéséből, 
ahol igy ir:

"... á térképezett területen teljes, a mezozoikumunkat egészé
ben felölelő feltárást, illetőleg szelvényt sehol sem kapunk, 
s igy a rétegtani szelvényeket hosszadalmas és sokszor mester
séges feltárások létesítésével összekötött részletkutatásokból, 
téglánként kell összehordani."

Noszky Jenő nyomtatásban megjelent 36 értekezésének,a Bakony 
négy lapot kitevő 25.000-es földtani térképének s ezenkívül 
mintegy félszáz kéziratos dolgozatának legnagyobb része az 
Északi-Bakony tektonikájának, jura-kréta rétegsorai részletes 
taglalásának, a liászKoru oxidos és karbonátos mangánércek, 
illetve a krétabeli bauxittelepek helyzetének tisztázására 
irányult. Még mai bauxitkutatási eredményeink egy részének 
megalapozása is az ő munkásságához fűződik. Megfigyeléseinek 
helyességét, következtetéseinek pontosságát igazolta az 1973- 
ban "újra felfedezett" iharkuti bauxitterület, a Bakonyi Ba
uxitbánya Vállalat kézifurásai alapján a bánya akkori főgeo
lógusától, Zenkovics Ferenctől javasolt, majd a Bauxitkutató
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Vállalat által újraindított iharkuti bauxitkutatás, melynek 
eredményeképpen ma már köztudottan hazánk egyik igén fontos 
bauxitbányája működik itt.
Emlékezésképpen idézzük fel Noszky Jenő sorait jelentésének 
110. oldaláról:

"K edvezőbb  helyzetűnek látom az Iharkút környéki indikáció te
rületét. Itt könnyen találhatunk olyan részt is, amelynél a 
telepmélységek nem lesznek nagyok, s csak a konglomerátumok
ból felépült fedő alá kell hatolnunk. E terület folytatása 
Németbánya felé a Hajszabarna peremén az alsóbb eocén réte
gek külszini felbukkanása miatt az erdős részen helül már 1 
könnyen nagyobb, 100-150 m körüli mélységet valószinüsit, mig 
az erdőtől Ny-ra és DNy-ra a mélységek még nagyobbak lehetnek 
s errefelé már a karszvizszint elérésére is kell számolnunk."

Noszky Jenő figyelmét a legcsekélyebb jel sem kerülhette el, 
amiből következetetni lehetett akár ipari minőségű bauxit meg
létére a környéken. Roppant jó megfigyelő volt. Iharkút eseté
ben ezt a következőkben idézhetjük a jelentés 144. oldalán irt 
soraiból:

"Nagyobb méretűnek Ígérkezik, s igy nagyobb bauxitkészlet
reményét kelti az Iharkút mellett talált ipari értékű két

2minta. Itt a valószinü'reménybeli terület 1-1,5 Km kiterje
désű lehet, ahol a megkutat lanság miatt egyelőre 2-300000 ton
na ércvagyont tételezek fel, minőségi megosztás nélkül."

Mint térképező-kutató geológusnak, foglalkoznia kellett a ba
konyi ércek,a bauxit és a mangánérc távlati kutatási lehetősé
geivel is. A prognózisnak az ő idejében még nem volt olyan nagy 
szerepe, mint manapság, elmélete sem alakult K i különösebben. 
Ennek ellenére a reménybeli területek kutatásával kapcsolatos 
Noszky-koncepciót jelentésében világosan megfogalmazva olvas
hatjuk :
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"... egyetlen reménybeli terület se maradjon tartalékban ad
dig, mig megkutatva nincsen, mert könnyen lehet az, hogy olyan 
terület esik ki igy a termelésből, amelyik esetleges -kezdeti 
nagyobb befektetés mellett is olcsóbban s huzamosabban tudná 
fedezni a fokozott igényeket."

"Hogy azonban a reménybeli területek megkutatása milyen ered
ményeket hozhat majd, arra választ adni a fúrásoK fognak. Erős 
a hitem abban, hogy a perei területen kivül a többinél is lesz
nek komolyabb eredményeink, ha a kutatást lankadás nélkül és 
kellő lelkesedéssel folytathatjuk, s a Kutató Expedíción be
lül a geológusok, a technikai irányítók és a fizikai dolgozók 
is egy akarattal, s megelégedetten dolgozhatnak a kitűzött 
cél érdekében."

Foglalkoztatta a bauxit keletKezése is, perei tapasztalatai 
alapján igy gondolkodott:

"Én a magam részéről a bauxitok keletkezését a Dunántúli Kö
zéphegységben nem a triász képződmények oldódásán alapuló fel
fogással , hanem a jura és alsó kréta képződmények lepusztulá
sával hoznám inkább kapcsolatba. Megfigyeléseim szerint a júra 
rétegsorban igen sok olyan rétegtag van, amelynek feloldódása 
a fekü triász dachsteini mészkő, vagy dolomitrétegek oldási 
maradékánál jóval magasabb értéket mutat, sőt a liászban erő
sen agyagos rétegcsoportok is vannak. E feltevésemet igen sok 
adat támogatni látszik. Megmagyarzáható vele sok esetben minő
ségbeli különbség és a felhalmozódott mennyiség is."

Térjünk vissza általánosabb földtani eredményeire. Hatalmas 
területet/csak az É-i Bakonyban a Telegdi-Roth féle felvétel-p] 1 együtt kb. 800 km-t/ térképezett számtalan új feltárást 
talált, amelyek közül több lényegesen kibővítette egy-egy te
rületrész földtani felépítéséről alkotott képünket. Megtalál
ta pl. a Tüzköves-árokban a szürke crinoideás mészkövet /ma
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Tatai Mészkő Formáció/, s feltételezte, hogy Tatától Sümegig 
azonos ez a crinoideás képződmény, melynek kréta korát, mint 
említettük, Wein György ismerte fel. A többnyire a liászig, 
vagy a doggerig lepusztult KJrkut-városlődi sávban megtalálta 
a néhány m2-nyi neokom denudációs foszlányokat. Nagyon sok 
jura fácies; elterjedése, a fácies/áltozékonyság időbeli vál
tozása az ő adataiból körvonalazódott, s ő szolgáltatott elő
ször pontos megfigyelésekennalapuló jelentősebb mennyiségű 
adatot a különféle tipusu hézagos jura kifejlődésekre is az 
É-i Bakonyból.

Helyesen állapította meg Noszky a szürke crinoideás mészkő 
tűzkövéből származó kilúgozott törmelék idő voltát, fúrások
kal igazolhattuk ennek idősebb albai korát.

Nagyon fontos megállapitás volt a munieriás agyag képződése 
előtti általános elterjedésü üledékhézag bizonyi*tása, annak 
ellenére, hogy ennek barrémi kora tévesnek bizonyult. Érdemes
nek tartjuk kiemelni, hogy Noszky alkalmazta először a közép
hegységi krétára a francia és svájci eredetű hármas beosztást, 
mint amely helyesen fejezi ki az itteni kréta tagolódását nagy 
kifejlődési egységekre. Ő állapította meg a középső kréta 
mészkő és márga kifejlődésének viszonylagos egyveretűségét és 
szintszerü elterjedését az É-i Bakonyban.

Nagyon sok helyen jól következetette ki a képződmények egymás
hoz való viszonyát, melyeket a kvarter takaró többnyire nem 
engedett megfigyelni; nem is szerette nagyon a negyedidősza
ki képződményeket. Egy-két esetben a fedettség meg is tréfál
ta.

Erre is utalva tekinthetjük örök érvényűnek e szagait:.

"A földtani megismerésben ugyanis nincs végérvényesen befe
jezett munka, uj irányzatok, uj követelmények, uj és uj vizs-
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gálatot kivannak meg, egy újabb feltárás adatai az eddig raj
zolt képek teljesen megváltoztathatják."

Ifj. Noszky Jenő hatalmas ismeretanyagát monográfikus össze
foglalásra nem tudta vinni, bár már 1934-ben érezte, hogy 
választott témája erre érdemes, s további tapasztalatai ezt 
csak alátámaszthatták. A sürgető részfeladatok elvégzése után 
azonban éppen a felismert problémának nem volt alkalma már u- 
tána járni, közismert precizsége pedig visszatartotta félmeg
oldásoktól. Ehelyett a felső jura talán legfontosabb ősmarad
ványcsoportja, az Aspidocerasok monográfikus feldolgozásához 
látott, végére azonban halála miatt ennek sem juthatott.
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The role of J. Noszky JR., E.Szörényi, L.Kovács 
and Gy.Wein in the geological exploration of the 

North Bakony Mountains

J. Knauer, E. Szabó

The work accomplished by K . Telegdi-Roth considerably influen
ced, also by mediation of his disciples, the further progress 
of mineral exploration in the North BaKony Mountains. This 
effect is especially conspicuous in the fields of stratigrap
hy, palaeontology and faciology of the Jurassic, Cretaceous 
and Eocene formations as well as in bauxite geology and geo
logical mapping.

E.Szörényi studied the Jurassic, Cretaceous and Eocene echi- 
rtoids and some crinoids.

Gy.Wein made important statements concerning the Malm and Neo- 
comian formations in the surroundings of Zirc.

L.Kovács dealt with the Jurassic /first of all Liassic/ ammo
nites. His studies resulted in the complex analysis and pre
sentation of the evolution of a relatively restricted part of 
the Jurassic sea.

The work of J. Noszky JR. concerned the tectonics of the 
North Bakony, the detailed subdivision of its Jurassic and 
Cretaceous sequences, the stratigraphic position of the Juras
sic manganese ore and the Cretaceous bauxite deposits.
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