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Permopreotus Toum. (neue krimische Untergattungen), Pseudophillipsia

Gemm.', Neoproetus Tesch und Anisopyqe Girty als typische und leitende

Formen anführen, die sich ausschliesslich im permocarbonischen (alsó

unterpermischen) Ablaqerunqen vorfinden.“
Die in das Überkarbon gestellte Art Römers, Ps. sumatrensis gehört

wahrscheinlich ebenfalls in das Perm, nach dem Tan Si Hol in dér Um-
gebung von Padang, wo auch die Art von Römer gefunden wurde auf
Grund dér Art Lyttonia tenius cfr. Waag. ebenfalls das Vorhandensein
dér j (ingeren permischen Schichten nachweisen konnte.

AZ ÉSZAKI BAKONY EOCÉN KÉPZDMÉNYÉÉ
Irta: K. Szts Endre.

1—3 ábrával.

A| Északi-Bakony Boda.ik és Zirc közötti peremi részének s a tle
északra elterül dombvidéknek földtani felépítésével s ennek kapcsán az

itt elforduló eocén rétegek tanulmányozásával számos szakember fog-
lalkozott. így fontos adatokat találunk Bertalan K., Földvári A., Hantken
M., Hauer Fr., Majzon L., Méhes K., Prinz Gy., Stache G., Taeger H.,

Telegdi Roth K., Tömör Thirring J., Vadász E., Vitális I. idevágó érte-

kezéseiben és cikkeiben (1. irodalmi jegyzéket).

1947 nyarán a Magyar Állami Szénbányák R. T. megbízása .folytán

alkalmam volt az Északi Bakony eocén képzdményeit részben a bánya-
feltárások és fúrások alapján, részben pedig a felszínen részletesen tanul-

mányozni s így sok új földtani megállapításra jutottam, amelyek a Ma-
gyar Állami Szénbányák R. T. Igazgatóságának szíves engedélyével, meg-
érdemlik a közzétételt.

A) RÉTEGTANI VISZONYOK.

Mezozoi alaphegyséq.

Felépítésében a triász, júra és kréta korszakok képzdményei egy-
aránt résztvesznek.

A fels-triász nori fdolomitja a területtl délre igen elterjedt az
Északi-Bakonyban, szorosabban vett területemen azonban csak a Dudar
környéki Maqos-Sr hegycsoportban lép a felszínre (21., pp. 6—8.).

A fels-triász rhatiai emeletébe tartozó dachsteini mészk már na-
gyobb szerepet játszik az alaphegységkeretben. Ezenkívül megvan ugyan-
csak a Magos-Sr csoportban is (21., p. 9.).

A dachsteini mészk fölfelé fokozatosan átmegy az alsó-liász dach-
steini típusú mészkövébe, mely elbbitl tzktartalma révén különbözik.
Ez a képzdmény fleg Kisqyóntól délre elterjedt.

A liász magasabb tagjai, a doqqer, és a tithon legszebb feltárásai Ba-
konycsernyétl délre ismeretesek az ú. n. Tzköves-árkokból. Ezeket
Prinz Gy. (11.) részletesen ismertette. Zirc környékén ismét fellépnek a

tithon-rétegek (20.). .

Az alsó-kréta területemrl nem ismeretes. A középs-kréta legid-
sebb tagja a Tömör Thirring J. (21., p. 10.) által a Dudar—Naqyeszterqár
közti országút melll említett Munieria baconica HANTK.-tartalmú mész-
k. Az Északi-Bakony krétaképzdményeit ifj. Noszky J. részletesen is-

mertette (19.). A középs-krétában hat szintet különböztet meg (alulról

felfelé):
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1. Orbitolinás, ostreás, brachiopodás, ostracodás, mészalgás agyag- és
márgacsoport. — 2. Requieniás mészk.— 3. Orbitolinás, tömött mészk. —
4. Szürke, táblás mészkcsoport. — 5. Glaukonitos márgacsoport. i— 6.

Turriliteses márga. Ezek közül a requieniás mészk és az orbitolinás
mészk igen elterjedt az Északi-Bakony peremén, Kisgyón és Bakony-
nána között.

A kréta-képzdmények közül a legfontosabb a turriliteses márga,
melyet Majzon L. (33., p. 264.) a globotruncanák elfordulása alapján, az
eddigiektl eltéren a fels-krétába helyezett. Igen elterjedt a felszínen
Bakonycsernye és Veim-puszta között és a mélyfúrások adatai szerint
legtöbbször a turriliteses márgát találjuk az eocén rétegek alatt. A turri-
liteses márga gyakorlati fontossága abban rejlik, hogy tetemes vastag-
ságánál fogva a bányászatban mintegy szigetelréteg szerepét tölti be az
esetleges karsztvízbetörések ellen.

Bauxitelfordulások.

Az isztiméri Somhegy és Vöröshegy közti mély árok két kezd ágá-
ban régi kutatások tárják fel a bauxittelepet, mely itt a dachsteini mész-
kre települt. A bauxit sötétvörös szín, látszólag vasban dús. Errl az
elfordulásról már Telegdi Roth K. (14., p. 80.) is megemlékezett. A vö-
röshegyi bauxittelep nyomai nyugatra egészen a Mellár dachsteini mész-
kövének keleti határvonaláig követhetk a szántóföldeken.

Bauxitnyomok vannak a bakonyoszlopi Ördögárok alsó szakaszában
is. E helyütt a bauxit a fels triász nori fdolomitra települt s a transz-
gresszív jelleg középeocén „fnummulinás mészk“ fedi. Az Ördögárok-
ban kisebb kutatások folytak. Ez az elfordulás sötétvörös szín és pizo-
litos bauxitot tartalmaz. Az itteni bauxit mint vasérc szerepel a köztudat-
ban a környéken.

Az Északi-Bakony fenti bauxitelfordulásainak földtani kora —
melyek elválasztandók az alsó-eocén alján fellép és bauxittörmeléket is

tartalmazó tarkaagyagoktól — a fekv és fed rétegek idbeli távolsága
miatt pontosan nem rögzíthet. Azonban a közeli alsó-perepusztai el-
fordulás analógiájára ezeket is a k.-kréta barrémei emeletébe lehet so-

rolni. (26., pp. 202—207.)

Eocén-képzdmények.

Az Északi-Bakony peremének és elterének földtani felépítésében

az eocén-képzdmények igen nagy szerepet játszanak. Noha a fiatalabb

képzdmények által való lefedettség folytán a felszínen csupán elszigetelt

elfordulásaikat ismerjük, a bányászati feltárások és a' mélyfúrások ada-

tai alapján tudjuk, hogy a felszín alatt igen elterjedt és összefügg kép-
zdmények. Az eocénnek mindhárom tagozata kifejldött s közülük gya-
korlati szempontból kitnik az alsó eocén jelents barnakszén-elfordu-
lásaival.

1. Alsó-eocén.

Teljes rétegsorát csak a bányafeltárásokból és fúrásokból ismerjük,
mert — leszámítva egy-két jelentéktelen elfordulást — a felszínen csak
magasabb rétegeit találjuk.

Kisgyónon az alsó-eocénben az alábbi rétegeket különböztethetjük
meg alulról felfelé:

Kontinentális eredet tarkaagyagok, melyek részben az idsebb
bauxittelepek áthordott anyagából származnak, egyéb törmelékes elegy-



S
Z
E
I
N
E
N
Y

A H
I
S
C
Y
O
N
I

Ú
J H

O
N
V
E
D

L E
J
T
A
K
H
A
N

E
5

A M
.

Á
S
Z

H T
K
/
5
G
Y
Ó
N
-

<
S
Z

M
E
L

Y
/
V
R
Á
5
A
N

K
E
R
E
S
Z
T
Ü
L

C
O
U
P
E
-
Á

r
m
v
Z
R
S

D
U
/
)
U
r
T
S

'
Ú
J

H
O
N
V
É
D
'

P
R
É
S

H
H
C
Y
Ó
N

E
E

D
E
U f
O
R
A
G
E

'
H
Á
S
Í
R
T
K
t
S
G
Y
Ó
N
-
1
"

4
1



42 t

rész járulván hozzá. így alsó részükben a mezozoi mészkövek durvább-
fínomabb törmelékét tartalmazzák. A kisgyóni bányaüzem területén vas-
tagságát nem ismerjük, mivel a karsztvízveszély miatt teljesen nem
tárták fel. Taeger H. a M. Á. K. R. T. Mecsér I. sz. fúrásából 299'30—
326'00 m közt 26‘70 m vastagnak említi. A Kisgyóni Köszénbánya R. T.

Ubald-majortól nyugatra es régi fúrásában 252‘60'—254 ,70 m közt 2‘10 m
vastagságban jelentkezett A M. Á. Sz. R. T. Kisgyón-1. sz. fúrásában
251'00—273 -20 m között 22’20 m vastagnak találtuk. Itt alsó részén szin-

tén mészktörmelékes volt. A tarkaagyagok — mint általában — a kis-
gyóni területen sem tartalmaznak szerves maradványokat.

Világosszürke, zsíros tapintású, képlékeny agyag pirites mészkonkré-
ciókkal. Szintén kövületmentes. Ez a képzdmény már édesvízi, tavi

üledéknek tekinthet. Vastagsága eléri a 8 m-t. Legszebb feltárása az

András-lejtaknában van, ahol 1947. nayarán a kb. 1250. m-tl kezdve több,

mint 22 m hosszban harántolták. A M. Á. Sz. R. T. Kisgyón-1. sz. fúrá-

sában azonban csak 0’23 m vastagnak észleltük 250'77—251‘00 m közt.

Kövületmentes, édesvízi homok. Meglehetsen durvaszemü. Éles,

szögletes szemcséi fluviátilis eredetre utalnak. Színe bányanedves álla-

potban kissé sárgás-fehér. Finoman eloszlott kszénanyagot tartalmaz,

mely rétegezdést okoz, st 1—2 cm vastag kszenes agyagrétegecskék is

elfordulnak benne. Az András-lejtaknában két helyen is fel van tárva.

Vastagsága eléri a 20 m-t. A M. Á. Sz. R. T. Kisgyón-1. sz. fúrásában
235'00—250‘77 m közt 15'77 m vastag volt.

Édesvízi agyag. Lényegesen vékonyabb az elznél (gyakran csak
0’2 m vastag).

Alsó, vagy II. telep. Vastagsága 0‘2—2'0 m közt változik. Alján 1—

2

dm vastag kszenes agyagot- találunk. Az alsó telep tulajdonképen kszén-
palából áll s csak néhol tartalmaz 1—2 dm vastag kszénpadot.

Félsósvízi, kövülets, homokos márga. 0‘6—6'0 m— átlag 0*8—l'Om —
vastag. Ez a réteg feltárás hiányában nem volt megfigyelhet.

Fels,' I. vagy ftelep 0’2—2‘3 m, átlag 2'0 m vastag. Alatta gyakran
elfordul egy 0‘7 m vastag kszénpalapad. A ftelep közepetáján 2—

3

cm-es kszénpalarétegecske van, mely helyenként 0‘7 m-re kivastagszik,

anélkül, hogy a kszén vastagságát csökkentené.
0‘2—0‘3 m vastag fekete^ helyenként vörösesbarna, bitumenes agyag.

Ennek a telepfelli, alsó része palás és kimondottan édesvízi jelleg: Pyr-

gulifera sp. (ers tüskéj alak), Neritina lutea (Zitt.), N. sp., Melanopsis

doroghensis Opph., Melanatria vulcanica (Schloth.), Congeria eocaena
Mun.-Chalm., C. euchroma OPPH.-val, fels része félsósvízi jelleg s itt

nagy számban lép fel az Ampullina (A.) incompleta (Zitt.), Melanatria

auriculata (Schloth.) var. hantkeni Mun.-Chalm., Tympanotonus hant-

keni (Mun-Chalm.), Cantharus (Pollia) brongniarti (D’Orb.), Cyrena bay-

lei Bay., Meretrix vértesensis (Taeg.), Tivelina sp., Megaxinus sp., Mo-
diola (Brachydontes) corrugata (Brongn.), Congeria prisca Papp, Anomia
(Paraplacuna) gregaria Bay.

Anomiás pad. 0‘3 m vastag. Egyéb, gyéren elforduló molluszkum-

marad^vány mellett úgyszólván kötanyag nélkül a Melanopsis doroghen-

sis Opph. íaposranyomott héjai és az Anomia gregaria Bay. tekni építik

fel. Ez a réteg vékony kifejldése ellenére általánosan fellép az András

-

és j honvéd-lejtaknák területén.

Félsósvízi rétegek. Vastagságuk 7—8 m. Homokos jelleg lerakódások,

a homoktartalom mennyisége szerint hol márgás homok, hol pedig homo-

kos márga alakjában. Általában igen sok kövületet tartalmaznak, néhol

azonban gyéren fordulnak el bennük kagylók és csigák: Ampullina (A.)

incompleta (Zitt), Melanatria auriculata (Schloth.), var. hantkeni Mun.-
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Chalm., Tymponatonus hantkeni (Mun.-Chalm.), T. calcaratus (Brongn.),
Strombus fortisii (Brongn.), Cantharus (Pollia) brogniarti (D’Orb.),

Ancilla (A.) propinqua (Zitt.), Megaxinus sp., Mytilus sp., Modiola
(Brachydöntés) corruqata (Brongn.), Anomia (Paraplacuna) gregaria
Bay. Felsbb részében, mely általában kövületszegényebb, tengeri jelleg,
padok fordulnak el: Ampullina (A.) incompleta (Zitt.), A. (A.) perusta
(Defr.), Polynices pasinii (Bay.), Bayania stygis (Brongn.), Melanatria
auricvíata (Schloth.), var. hantkeni Mun.-Chalm., Clavella noae (Chemn.),

Ancilla (A.) propinqua (Zitt.) stb.-vel, st fels két méterének alján mint-
egy 30 cm vastag osztrigás pad is jelentkezik. A félsósvízi rétegek tetején

a kszénképzdés idleges megismétldését látjuk az ú. n. „fedtelepben.“
Ez a 60—70 cm vastag képzdmény alsó 40—50 cm-es részében kszenes
agyagból áll, fels 20 cm-es részében pedig lencsésen váltakozva kszén-
bl és homokos márgából.

Tengeri molluszkumos-nummulinás rétegek. A ,,fedtelep“ felett 20
cm-rel ismét egy osztrigás pad jelentkezik s e fölött mintegy 10—12 m
vastag tengeri rétegsor következik, mellyel az alsó-eocén lezárul. Ennek
a tengeri molluszkumos-nummulinás rétegsornak alsó része homokos
márga, tehát megegyezik kzettanilag a félsósvízi rétegekkel. Felsbb kb.

öt méterük azonban ersen elüt s kemény, homokos mészmárga-padokból
áll. A homokos márgában olyan faunaelemek jelennek meg, amelyekkel
eddig nem találkoztunk, mint ni.: Velates schmideli (Chemn.), Turritella
tokodensis Hantk. in coll., Cerithium (Rhinoclavis ) zitteli De Greg.; gya-

koriak ezenkívül az Ampullina (A.) perusta (Defr.), A. (A.) incompleta
(Zitt.), Bayayia stygis (Brongn.), Clavella noae (Chemn.), Phacoides sp.,

Modiola (Brachydöntés) corruqata (Brongn.). Legfontosabb azonban, hogy
nem ritkák a magános korállok sem, így Cyclolithes sp., Trochocyathus
sp., melyek az üledék tengeri eredetét kétségkívül bizonyítják. A réteg-

sor alsó része a felszínen csak egy helyen van feltárva, a kisgvóni bánya-
teleptl északra fekv régi táró szájánál, ahol a ,,fedtelep“ is megvan
(33., p. 264.); a bányavágatokból azonban jó feltárásait ismerjük. A fels
kemény mészmárgapadok sok helyütt a felszínre kibukkannak az egész

Észak-Bakony peremén s ezért az alsó-eocén rétegek tárgyalása után
egységesen írjuk le.

A dudari lejtakna területén az alsó-eocén legmélyebb tagja a kövü-
letmentes, édesvízi homok, mely teljesen azonos kifejldésü, mint Kis-

gyónon. A mélyfúrások adataiból azonban tudjuk, hogy a medence alján

itt is megvannak a tarkaaqyaqok. A felszínen nyomaikat a Dudar—Nagv-
esztergár közti országút melletti dachsteini mészkrögök körül látjuk.

Ezek az indikációk kisebb bauxitkutatásra adtak okot.

Az édesvízi homokra pár dm vastag kszenes, homokos agyagpad
közvetítésével az - alsó-barnakszéntelep következik. Vastagsága átlag

1'20 m.
Édesvízi és elegyesvízi rétegek. Vastagságuk 1 '20—1 '50 m. A dudari

lejtakna területén felépítésük a következ. Az alsó telep fekete, bitume-

nes aqyagpalába megy át, mely kis fajszámú édesvízi moluszkumfaunát
tartalmaz: Pyrgulifera sp. (azonos a kisgyóni alakkal), Neritina lutea

(Zitt.), Melanopsis doroghensis (Opph.), Melanatria vulcanica (Schloth.),

Cyrena grandis (Hantk.), Megaxinus sp., Congerina eocaena (Mun.-Chalm.),

C. euchroma OPPH.-val. Felette 30 cm vastag kövületdús, félsósvízi agyag

van. Ezután kb. 35 cm-es kszenes, homokos agyaqpad következik tete-

jén pár cm-es kszéntelepecskével. Ezután újra megjelenik a kövületdús,

félsósvízi agyag 30 cm vastagságban; majd 30 cm vastag, alsó részében

kszéncsíkos agyagot találunk. A félsósvízi agyagok molluszktimfaunája

mind egyed, mind nedig fajszámban rendkívül gazdag. Az üledék határo-



zottan félsósvízi eredete mellett sok tengeri fajt találunk. Leggyakoribb
alakjaik közül megemlíthetk: Neritina lutea (Zitt.), Ampullina (A.) in-

completa (Zitt.), A. (A.) perusta (Defr.), A. (A.) patulijia (Mun.-Chalm.),

Folynices pasinii (Bay.), Deshayesia fulminea (Bay.), Melanatria auriculata
(Schloth.) var. hantkeni Mun.-Chalm., Tympanotonus hantkeni (Mun.-
Chalm.), T. cfr. calcaratus (Brongn.) T. pappi (Bandát) in coll., Stromhus
fortisii (Brongn.), Clavella noae (Chemn.), Volutilithes subspinosus
(Brongn.), Cantharus (Pollia) brongniarti (D’Orb.), Textivenus sp. (texta

LAMK-hoz közelálló alak), Lithocardium carinatum (Bronn), Gibbolueina
háueri (Zitt.), Barbatia sp., Congeria euchroma Opph., Modiola (Brachy-
dontes) corrugata (Brongn.), Anomia (Paraplacuna) gregaria Bay.

Fels barnakszéntelep. Átlag 1 "25 m vastag. Felette mintegy 30 cm
vastag réteg van, mely lencsésen váltakozva kszénbl és márgás homok-
ból áll és átmenetül szolgál a következ képzdménybe.

Tengeri molluszkumos-nummulinás márgás homok. 4—5 m vastag.

Alsó 60 cm-e nagytermet molluszkumok héjaiból van felépítve: a Ve-
lates schmideli (Chemn.) 15 cm-es, a Corbis maior. 12 cm-es és a Campanile
urkutense (Mun.-Chalm.) 50 cm-t is túlhaladó nagyságú példányai fordul-

nak itt el egyéb alakok mellett. A képzdmény különben kövületekben
rendkívül gazdag, sajnos, azonban a bezáró kzet laza volta és a héjak szét-

málló volta miatt ezek csak bányanedves állapotban preparálhatok ki jó

állapotban. A rendkívül gazdag faunából eddig az alábbi fajokat ismerjük:
Phasianella syrtica? May.—-Eym;, Trochus saemanni Bay., Turbo sp., Amal-
thea dilatata (Defr.), Ampullina (A.) perusta (Defr.), A. (A.) sp.,

1 A. (A.) sp.si-

garetina LAMK.-hoz hasonló), A. (Crommium) acutella (Leym.), Ampullospira
hybrida (Lamk.), Velates schmideli (Chemn.), Xenophora sp., Turritella toko-

densis Hantk. in coll., T. sp. (carinifera LAMK.-hoz közelálló), Cerithium
(Rhinoclavis) zitteli De Greg., C. (Rh.) sp., C. chaperi Bay., Campanile
urkutense (Mun.-Chalm.), Pyrazus sp. (focillatus? De Greg.), Terebellum
sp. (sopitum ? Sol.), Cypraea moloni Bay., Miterola obliquata (Desh.),

Harpa sp., Ancilla sp., Scaphander fortisii (Brongn.), Crassatella sp.

(distincta DESH.-hoz közelálló faj), Crasatella sp. (nagy alak), Corbula
semicostata Bell.^ Corbis maior Bay., Megaxinus sp., Phacoides baconicus
(Mun.-Chalm.), Trachycardium sp., Pitaria roncana (De Greg.), Barbatia
sp., Axinaea sp., Septifer eurydices Bay., Mytilus sp., Chlamys sp., Aequi-
pecten tchihatchefi (D’arch.). A nummulinák az Ajkán és Úrkúton fellép
N. laevigata LAMK.-ra emlékeztetnek.

Már a dudari kszénmedence mélyfúrásaiban észlelhet volt az az

érdekes tény, hogy a kszénképzpdményen belül tengeri, nummulinákat
tartalmazó rétegek fordulnak el (36., p. 37.). Még érdekesebbek a zirci

medence rétegtani viszonyai. Taeger H. (24., p. 112.) szerint itt az alap-

hegységre mészhomok települt; majd erre ,,kmárga“ („Steinmergel")

következett vastaghéjú kagyló- és nummulinatöredékekkel. Az utóbbi k-
szénnyomokat is tartalmazott a mélyfúrásokban. Ezután a felszínen is

(zirci lencsésgödrök) feltárt kövül’etmentes homokot találjuk, melyben
itt már egyes padokban kavicsos betelepülések láthatók. A homok felett

50 cm vastag homokos agyag után pár cm-es agyagos kszéntelepecske
jelzi a dudari telepek kiékülését nyugat felé. Ezután 40 cm szürke agyag
képviseli az elegyesvízi rétegeket. Igen gyakori benne az Anomia (P.)

gregaria Bay.; ezenkívül felismerhet volt a Cantharus (P.) brongniarti
(D’Orb.) és a Modiola (B.) corrugata (Brongn.) is. Az anomiás agyagra

1 Valószínleg ez az az alak, melyet Brongniart A. Vulcani néven írt le

Roncá-ról s amelyet Tokod környékérl is ismerek. Ez a faj azonban nem
azonos a dunántúli eocénben rendkívül elterjedt A. perusta (DEFR.)-val.
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szintén 40 cm vastag sárgásbarna agyag települ, mely faunája alapján a
dudari tengeri molluszkumos-nummulinás homokkal azonosítható. Berta-
lan K. és saját gyjtésembl a Velates schmideli (Chemn.), Ampullina sp.r

Turritella tokodensis Hantk. in coll. (gyakori), Campanile urkutense
(Mun.-Chalm.), Clavella noae (Chemn.), Crassatella sp. (nagy alak), Mega-
xinus sp., Modiola (B.) corrugata (Brongn.) voltak felismerhetk. Hantken
M. régi leírásában (6., pp. 199—200.) a kövületmentes homokra települt
félsósvízi rétegbl felemlíti a Cerithium stríatum Defr -ot, vagyis a Tym-
panotonus hantkeni (Mun.-Chalm. )-t. Az alsó-eocént a zirci-medencében
a molluszkumos-nummulinás mészmÁrga zárja le.

A dudari medence déli peremén Veim-puszta mellett az alsó eocén
rétegeknek a fels-kréta turriliteses márgára közvetlen rátelepülését lát-

juk egy vízmosásban. Édesvízi, elegyesvízi és tengeri rétegek váltakoznak
itt egymással vékony, agyagos kszéntelepecskéket zárva magukba. A te-

met melletti vízmosásban a következ rétegsor volt feltárva (felülrl
lefelé):

— m nummulinás mészmárga,
0 50 m homok aprókaviccsal,

0-

15 m homokos agyag,
0'15 m agyagos kszénlencse,
045 m homokos agyag,
1

-

50

m durva homok kavicslencsékkel, a réteglapokon limonitkiválással,
0'20 m homok aprókaviccsal,

2-

00 m homokos agyag,
1-00 m homok (benne 40 cm homokos agyagpad kszénnyomokkal): Tivelina sp. r

Modiola (B.) corrugata (Brongn.), Ostrea sp., Anomia (P.) gregaria Bay.,

Ampullina (A) incompleta (Zttt.), Bayania stygis (Brongn.), Cerithium
(Rh.) zitteli De Greg., Tympanotonus hantkeni (Mun.-Chalm)).

1-50 m vékonypados, meszes homokk aprókaviccsal, igen sok molluszkumk-
béllel: Velates schmideli (Chemn.), stb.

045 m aprókavicsos homok mölluszkumokkal.
0'20 m aprókavicsos, meszes homokk: Ampullina (A.) perusta (Defr.), Cerithium

(Rh.) zitteli De Greg., Cantharus (P.) brongniarti (D'Orb.), Modiola
(B.) corrugata (Brongn.)

0 25 m molluszkumos homok sok kis osztrigával
— m szürke, homokos agyag, fels 10 cm-ében kszénnyomokkal; 1-50 m

vastagságban van feltárva.

A rétegsorban tehát itt az édesvízi és félsósvízi rétegek között egy
tengeri padot találunk.

*

Mint már több Ízben említettem, az alsó-eocén tetején az egész
Északi-Bakonyban egy molluszkumos-nummulinás mészmárgát találunk.

A mélyebb alsó-eocén rétegekkel szemben számos felszíni elfordulását
ismerjük, noha csak kisebb foltokban. így megvan Kisgyóntól délre, a

kisgyóni völgy nyugati oldalán több ponton — itt kisebb kfejt is fel-

tárja —
,

a bakonycsernyei Lencsésárokban, a Jásd és Bakonycsernye
közti dombok nyugati oldalán, a jásdi Vargahegyen és Pereshegyen, Jásd-

tól délnyugatra, a Vadalmási malomtól délre, Bakonynána déli végénél,

.
Veim-pusztánál, a Csigahegy nyugati oldalán, az olaszfalui ,,Vízm“
mellett, a zirci lencsésgödrökben és a dudar—nagyesztergári országút

mellett. Jó feltárásai vannak ezenkívül a kisgyóni és dudari bányákban.

A molluszkumos-nummulinás rétegek kzettani szempontból fleg
ersen meszes márgákból állnak, melyek azonban gyakran homokosak,
úgyhogy helyenként meszes homokk jellegével bírnak. Dudaron kimon-
dottan mészkjelleg, úgyhogy nehezen különböztethet meg a közép-

eocén „fnummuiinás mészk“-tl, melybe különben is átmenni látszik.
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Érdekes kifejldése van a Vadalmási malomtól délre a Taeger H. (24., p.

87.) által említett helyen. Itt homokos mészmárga fordul el molluszkum-
héjtöredékekkel és úgyszólván kötanyag nélkül összecementált nummu-
linahalmaz. Ez a kifejldés hullámveréses övben lerakodott képzdmény-
nek tekinthet.

A rétegek faunisztikai jellegét a molluszkumok és nummulinák ad-
ják meg. Elbbiek általánosan elterjedtek benne. A nummulinák legtöbb
helyen csak fels két-nárom méterükben lépnek fel, de ott tömegesen.
A nummulinák közt leggyakoribb alak a N. perforata D. d. Montf. egy
változata, mely a nagykovácsi és esztergomvidéki operkulinás agyagok
fels részében és a k. eocén alsó részéhez tartozó ú. n. „perforátás réteged-
ben lép fel és eltér a k. eocén tipikus N. perforata D. d. Montf.-tói.

Elfordul ezenkívül a Déli-Bakony alsó-eocénjében gyakori N. laeviqala
Lamk. is. Méhes K. (32., pp. 201—205.) a zirci lencsésgödrökbl egy kis

fajt írt le Camerina pseudoparva néven. Az egész képzdményben gyako-
riak a miliolinák, melyek alveolinákkal társulva gyakran miliolinás-

alveolinás padokat alkotnak. Utóbbiakról Hantken M. (7.) is megemlé-
kezett már. Elég gyakoriak a magános korálok is, fleg cyclolithesek.

Rendkívül gazdag molluszkumfaunája sajnos csak kmagokban maradt
meg. Leggyakoribb, legjellegzetesebb faj a Velates schmideli (Chemn.),

gyakoriak ezenkívül az Ampullina (A.) perusta (Defr.), A. (A.) incompleta
(Zitt.), T+irritella tokodensis Hantk. in coll., Cerithium (Rh.) zitteli De
Greg., Campanile sp., Rostellaria ampla Sol., Chama sp., crassatellák,

cardiumok, Phacoides sp. (baconicus? Mun.-Chalm.), Modiola (B.) corru-
gata (Brongn..), Septifer eurydices Bayí, pecten-félék, ostreák. Az osztri-

gák fleg a legfelsbb részben gyakoriak, ahol helyenként padokat alkot-

nak. Ezek az Ostrea roncana Partsch fajhoz tartoznak. Az echinidák igen

ri*kák.

A kisgyóni, dudari, általában az Oroszlány-—Zirc közti vonulatban
elforduló eocénkori kszénképzdmények valamint az azokat fed, il-

letve velük váltakozó félsósvízi és tengeri molluszkumos rétegek és a
Csákvár—Gánt—Csákberény környéki ú. n. „fornai rétegek" (melyek-
ben szintén elfordul kszénpala és vékonyabb kszéntelep) keletkezési
kora körül ellentétes vélemények uralkodnak. Ennek eredend oka meg-
fontolásaim alapján az volt, hogy Zittel K.-tól (3.) kezdve a régebbi szer-

zk (10. és 6.) a „fornai rétegek"-et és a zirci eocén-rétegeket a dunántúli
eocén-képzdményekhez viszonyítva túlmagas sztratigráfiai helyzetnek
nyilvánították, amidn korban az esztergomvidéki HANTKEN-féle „fels-
puhány-emelet“-tel azonosították (vagyis a kozéps-eocén magasabb ré-

szében helyet foglaló tengeri molluszkumos rétegekkel, illetleg az azok-
kal kapcsolatban helyenként fellép és vékonyabb kszéntelepeket is tar-

talmazó édesvízi rétegekkel). így elterjedt az a felfogás, hogy az eocénnek
az alsó tagozata (illetleg egyeseknél a paleocé'n+ypresi emelet, a Dunán-
túli Középhegység területén csak a budavidéki, esztergomvidéki és tata-

bányai nagy medencékben van meg és a nyugati fentmaradó területrészt

a tenger csak a középs-eocénben kerítette hatalma alá. így honosodott
meg a „fornai transzgresszió" fogalma (13.).

A móri eocénkori kszénképzdményt vizsgálva, kimutattam, hogy
azonos korban keletkezett a tatabányai, esztergomvidéki, buda-
vidéki alsó-eocén (vagy egyesek szerint paleocén) kszénképzdménnyel,
csupán vékonyabb és gyengébb minség telepeket tartalmaz. Ugyan-
ekkor— helyszíni megtekintés nélkül — rétegtani szempontból így azono-
sítottam az egész Várgesztes.—Zirc közti, alsó részében kszéntelepeket
magábazáró vonulatot is s rámutattam arra, hogy a nagy kszénmedencék
alsó elegyesvízi rétegeire jellemz Tympanotonus hantkeni (Mun.-Chalm.)
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„vezérkövület“ jellegét itt is megtartja. (27., pp. 17—20.) Ugyanezen idben
tlem függetlenül Vapász E. (29.) is ugyanezen véleményre jutott. Vecsey
Gy. pedig — miként Hébert és Munier-Chalmas is — Ajka és TJrkút vidé-
kén mutatta ki az eocén legmélyebb tagjait, részben a Tympanotonus
hantkeni-tartalmú rétegekkel azonos, elegyesvízi agyagok alakjában, ide-
értve az ajkai Gyula-táró bitumenes agyagját (

= couches á Cerithium
bakonicum Hébert et Munier-Chalmas); valamint az „úrkúti márgá“-t is

az alsó-eocénbe helyezvén (28., pp. 7—15.).

A kisgyóni és dudari bányaüzem feltárásainak megtekintése, az ész-
lelt fauna és a települési viszonyok alapján kétségtelen, hogy a kisgyóni
és dudari kszénképzdmények s a velük váltakozó s azokat fed félsós-

vízi rétegek keletkezési ideje azonos a móri, illetve tatabányai, stb. ha-
sonló képzdményekkel. A kszéntelepek vastagsága azonban itt is kisebb
és minségük gyengébb, mint Móron is.

Bizonyos zavarra adott okot az, hogy a „fornai agyag‘ :

-ot ,,rokon"
képzdménynek tartottam a móri alsó-eocén elegyesvízi rétegekkel. Az
azóta eltelt id alatt arra a meggyzdésre jutottam, hogy a Gánt kör-
nyéki „fornai rétegek“-et, melyek édesvízi, félsósvízi s végül tengeri
rétegekbl tevdnek össze, keletkezési korban azonosnak kell vennünk— az sföldrajzi, körülmények, faunatartalom figyelembevételévél — a
móri kszénképzdménnyel, félsósvízi rétegekkel s az ket fed „mol-
luszkás márgá“-val (ez utóbbi képzdményt annak idején a középs-eo-
cénbe helyeztem). A móri „molluszkás márga“ molluszkumfaunájában
nagy azonosságot mutat a „fornai agyag“ fels, tengeri jelleg rétegeivel.

Az azonosítást akadályozta az, hogy Móron a „molluszkás márgá“-nak a

félsósvízi rétegekhez való települési viszonyát nem tudtam teljesen tisz-

tázni a feltárási viszonyok elégtelensége miatt.

Ezt a hiányt pótolni tudom Kisgyónon tett megfigyeléseimmel, ahol
a tengeri molluszkumos rétegek kifejldése a félsósvízi rétegekbl vilá-

gosan látható. A móri „középs-eocén molluszkás márga“ és a kisgyóni
tengeri molluszkumos-nummulinás márga tökéletesen egy s azonos kép-
zdmények a kzettani kifejldés, faunatartalom és így a keletkezési kor
szempontjából is s mindkét képzdmény az alsó-eocént zárja le. Tehát
a móri „molluszkás márgának“ a települési viszonya a félsósvízi rétegek-
hez Móron is az lehet, mint Kisgyónon.

Fenti okoskodásoknak látszólag ellene mond az a tény, hogy
Dudar—Zirc környékén a kszéntelepeket tartalmazó édesvízi és félsós-

vízi képzdmények alatt tengeri jelleg nummulinás-molluszkumos
márga fordul el, tehát ezeket tengeri nummulinás rétegek közé települve

találjuk, mint az esztergomvidéki medencében a középs-eocén ú. n.

„sztriatás telep“-et. Mint fentebb már említettem azonban, nem szabad
elfelednünk azt, hogy ezek a fekv és fed nummulinás rétegek területü-

kön alsó-eocén jelleg nummulinákat, alveolinákat és miliolinákat tar-

talmaznak.- Képzdményeink alsó-eocén voltának látszólag ellene mond
az a tény is, hegy Dudaron a fels telepet fed molluszkumos-nummuli-
nás homok kagylói és csigái közt számos olyan és jellegzetesen gyakori
alak van, melyeket Tatabányáról és Esztergom —Baj ót környékérl két-

ségtelenül középs-eocén rétegekbl ismertünk eddig. Viszont számos
olyan és jellegzetes alak is van, amely csak az alsó-eocén „úrkúti márgá-
ból“ volt eddig ismeretes. Ezenkívül a területünkön gyakori Turritella

tokodensis Hantk. in coll.-t — eddig csak Tokod vidékérí ismerjük az

operkulinás agyagmárgából. Tehát fentiekbl az látszik, hogy nem lehet

a molluszkumok szintjelz értékére eddigi gyér adataink alapján nagy
súlyt helyezünk. Kivétel közülük a krétából visszamaradt Pyrgulifera
sp., és a Tympanotonus hantkeni (Mun.-Chalm.), melyeket eddig középs-
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eocén rétegekbl nem ismerünk/ Sokkal inkább megfontolandó az a .kö-

rülmény, hogy az alsó-eocén képzdmények, melyek a Dunántúli Közép-

hegység keleti felében édesvízi, majd elegyesvízi rétegekkel kezddnek,
nyugaton inkább tengeri jellegek az édesvízi és elegvesvízi rétegek s

ezáltal a kszéntelepek rovására. Ez a fáciesváltozás azzal függ össze,'

hogy a délnyugatról (Észak-Olaszország, Dalmácia-Isztria) jöv eocén

transzgesszió elbb érte el a Dunántúli Középhegység nyugati részeit.

A pontosabb szintezhetséget meg fogja oldani a nummulinák beható
tanulmányozása.

Ami most már a Gánt környéki „fornai rétegek 11 rétegtani helyzetét

illeti, errl a Móron és Kisgyónon tett megfigyelések alapján a követke-
zket mondhatjuk. A gánti bauxitok és tarkaagyagok a kisgyóni és móri
bauxitos tarkaagyagokkal párhuzamosíthatók. A kövületmentes édesvízi

képzdmények, „melániás mészmárga 11

,
a molluszkumokban rendkívül

gazdag „fornai agyagok 11
alsó, félsósvízi kifejldés rétegei, mely emlí-

tettek mindegyike több, de vékony és rossz minség kszenes telepet,

kszénpalát, kszenes agyagnadot tartalmaz — a móri és kisgyóni — álta-

lában a dunántúli alsó-eocén — kszénképzdménnyel és a vele váltakozó

és azt fed édesvízi és Tympanotonus hantkeni-úartalmú elegyesvízi réte-

gekkel egyeznek meg korban. A „fornai agyagok 11

fels, tengeri jelleg
rétegei és az azokat fed teljesen azonos faunajelleg, csupán kzet-
tanilag eltér miliolinás mészk pedig a móri és kisgyóni tengeri mollusz-

kumos-nummulinás rétegekkel azonosítható, mindegyikük pedig az alsó-

eocén operkulinás agyagmárgával.

Ellenvetésül lehetne felhozni a Tympanotonus hantkeni (Mun.-
Chalm.) hiányát2 a mélyebb, elegyesvízi „f.ornai agyagokéban. Viszont
ezekben elfordul egy igen hasonló endemikus faj, a Potamides hunqari-
cus (Z;tt.), melynek egyes változatai a megtévesztésig hasonlítanak a

Tympanotonus hantkeni (Mun.-Chalm.) ersebb bütyk változataihoz.

Nem ismerjük Mórról és Kisgyónról a Gánt körül jellegzetes „melaniás
mészmárgá“-t sem. Ezek a tények arra utalnak, hogy az édesvízi és fél-

sósvízi rétegek keletkezési idejében a két terület kommunikációs viszo-

nyai nem voltak tökéletesek. A tengeri jelleg rétegek lerakódásakor
azonban ez az akadály is elhárult.

.2. Középs-eocén.

Az Északi-Bakonyban Olaszfalu—Bakonyoszlop és Isztimér között a

középs-eocént nummulinákkal jellemzett rétegek képviselik. A num-
mulinák fkép a középeocénre jellegzetes nagy termet fajok körébl
kerülnek ki, mellettük azonban gyakoriak a kisebb alakok is. Mindig tö-

megesen, kzetalkotó mennyiségben lépnek fel s mellettük háttérbe szo-

rulnak az egyéb szerves maradványok: korálok, molluszkumok és echi-

nidák. A két leggyakoribb nummulina a N. perforata D. d. Montf. és a

N. millecaput BouS. Ügy látszik, hogy a két faj a középs-eocénen belül

két szintre jellemz, a N. perforata a középeocén alsóbb, a N. millecaput
pedig a felsbb részére. Ettl azonban eltéréseket is észlelhetünk, ameny-
nyiben a N. millecaput — habár szórványosan — a mélyebb rétegekben,
azonkívül a két faj más fajokkal keverten kb. egyfoma arányban együtte-

2 Taeger H. (12., p. 74.) említi ezt a fajt a csákberényi szlkbl. Gánt
környékén több éven keresztül folytatott gyjtéseim alkalmával azonban egyet-
len példányát sem találtam meg. Valószínnek tartom, hogy ez esetben is a
Potamides hungaricus (Zitt.) egy változata kerülhetett el.

4
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ser> is található. Végül a középeocén alján, különösen a medenceüledékben
gyakori a N. perforata D. d. Monti, már említett változata.

A középs-eocén rétegek az alsó-eocén rétegeknél nagyobb elterje-
dések, vagyis rajtuk túlterjedve az alaphegységre transzgredálnak. Két
fáciesüket ismerjük, a parti fácies „fnumrnulinás mészk“-vét

3

és a
medencefácies nummulinás agyagjait, márgáit. A két fácies csupán k-
zettanilag tér el egymástól s az átmenet köztük megvan.

A „fönummulinás mészk 11

két vonulatban jelentkezik. Az egyik az
isztiméri Somhegy és Kisgyón között az Északi-Bakony peremén, másik
elfordulása pedig a Bakonyoszlop1—Dudar közti Magos—Sr csoport-
ban van. Az isztiméri Somhegy nyugati oldalán az alaphegységen transz-
gressziós breccsát találunk (14., p. 80.), melynek vastagsága 40—50 m-re
tehet. A breccsa felett kisebb folton nummulinás mészk jelentkezik,
mely tömegesen tartalmazza a középeocén jellegzetes nagy termet _N.
perforata D. d. Montf. alakját. Kisgyóntól DK-ren a 373‘6 m-es három-
szögelési ponttól É-ra szintén megvan ez a breccsa 10—15 m vastagság-
ban a dachsteini mészkre települve, kisebb nummulinákkal. A felette

lev törmelékmentes mészkben ugyancsak kis nummulinák vannak
eleinte, majd megjelennek a N. millecaput Boub. 6—7 cm-t elér példá-
nyai. Tovább nyugatra a 321 m-es magassági ponttal jelzett gerincen
van meg a „fönummulinás mészk 11

az alsó-eocén molluszkumos-num-
mulinás mészmárga felett, kimállott N. perforata D. d. Montf. és Tubu-
lostium spirulaeum (LAMK.)-mal. Kisgyóntól Ny-ra nyomát sem találjuk a

partszegélyt jelz „fönummulinás mészk''-nek. Csak a medence túlsó
oldalán fordulnak el újra, a Magos—Sr csoportban, ahol takarójelleg-
gel bírnak a fels triász fdolomit és dachsteini mészk alaphegység fe-
lett. Az itteni elfordulást Tomor-Thirring J. behatóan tanulmányozta
(21., p. 12.) s ehhez nincs sok hozzáfznivalóm. Csupán azt kell megjegyez-
nem, hogy a dudar—nagyesztergári országút mellett jelentkez nummuli-
nás mészkövek és mészmárgák nem a középs-eocén „fönummulinás
mészk“-höz tartoznak, hanem az alsó-eocént lezáró molluszkumos-num-
mulinás mészmárgákhoz, melyek itt nem transzgredálnak az alaphegy-
ségre, hanem vetk mentén érintkeznek vele. Ezenkívül a középs-eocénbe
s így a „fönummulinás mészk“-höz kell sorolnunk a Tomor-Thirring J.

által leírt és a fels-eocén „bartonien 11 emeletébe helyezett N. millecaput
Boub.-os mészkövet, mely itt a középs-eocén magasabb részét képviseli.

Feltn, hogy a nagy vastagságú „fönummulinás mészk“-vel szem-
ben a középs-eocén medenceüledékek igen vékonyak. Egy elfordulás
kivételével nemigen haladják meg az egy m-t. Ez azzal magyarázható,
hogy a laza kzetekbl álló medenceüledékek (agyagos, márgás kzetek)
a késbb említésre kerül fels-eocénkori denudációs idszak alatt csak-

nem teljesen lepusztultak az alsó-eocént lezáró keményebb mészmárgáig.
A kisgyóni András-lejtaknában és az Új honvéd-lejtakna szivattyú-

aknájában vastagsága 1 m alatt van. A M. Á. Sz. R. T. Kisgyón-1. sz.

fúrásában 218'90—219’60 m között 70 cm vastagságban jelentkezett.

Mindenütt az alsó-eocén molluszkumos-nummulinás mészmárgára tele-

pült, mintegy abból fejldött ki. A kisgyóni, már említett kfejtben 1

m-t ér el, mint mállott, homokos agyag. Itt legalsó határrészén elég sok
nagy osztrigát tartalmaz (O. roncana? Partsch), gyakori ezenkívül egy,

az Aequipecten tchihatcheffi \(D’ARCH.)-hez hasonló alak és halfogak

3 A „fönummulinás mészk 11 elnevezés alatt a k. eocén parti képzdményét
értem a k. eocén jellegzetes nagy nummulináival. Tehát le kell választani az

a. eocén nummulinás mészköveket és hozzá kell számítanunk a fels eocénhez
sorolt N. millecaput-os mészkövet.
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(Myliobatis sp. rágólemezei és Lamna-fogak). Az agyag fels részében

csak nummulinák vannak már. Ugyancsak méteres vastagságban van meg
a baKonycsernyei Lencsésárokban azonos települési viszonyok mellett.

Mindezen elfordulások nummulinái a már említett Nummulina perforata
D. d. Montf. var.-hoz tartoznak, mely az alsó-eocénben gyakori.

A jásdi Vargahegyen is csak 1 m vastag homokos agyag képviseli a
középs-eocén medenceüledékeket, Cyclolithes sp.-ekkel és nagy alakú
osztrigákkal (O. roncana Partsch). Itt már megjelenik a típusos N. per-

forata D. d. Montf. is. Nagyobb vastagságban találjuk meg a nummulinás
márgát Olaszfalutól ÉNy-ra, a 412 m-es magassági ponttól kb. 250 m-rel
nyugatra fekv kis fejtben. Itt mintegy 3 m magasságban van feltárva s

fekvje ismeretlen. Vegyesen lép fel benne a típusos N. perforata D. o.

Montf. és változata, melyhez gyéren a N. millecaput Boub. társul, egy
pecten-féle töredékével.

3. Fels-eocén.

Ortofragminás és molluszkumos márgák.

A srhegyi kfejtben a „fnummulinás mészk“-re (itt felsbb
része, a N. millecaput Boub.-os mészk van feltárva) laza, ortofragminák-
ban rendkívül dús márga települ, majd ugyancsak laza, molluszkumos
márga következik echinidákkal és sok rákkal. Ezeket a rétegeket szintén
Tomor-Thirring J. (21., p. 16.) írta le s priabonai emeletbe sorolta.

Az ortofragminák, mint tudjuk helyenként a „fnummulinás mészk* 1

fels részében már felszaporodnak, tömeges, általános megjelenésük
aábnban a fels-eocént jellemzi. A Srhegyen az

(

ortofragminás márga
kzettani és faunisztikai szempontból élesen elválik a fekü „fnummuli-
nás mészkc“-tl s a fels-eocén márgás, laza üledékeivel egyezik meg.
Erre utal különben még a Gryphaea brongniarti (Bronn) gyakori fellépte

is. A molluszkumos márga fels-eocén kora kétségtelen. A rétegek
települési helyzete arra enged következtetni, hogy a fels-eocén elején
keletkeztek.

Szárazföldi, denudációs idszak.

A Jásd és Kisgyón közti területrl Telegdi Roth K. (16.) ismertette

az „infraoligocén denudáció“ nyomait. A lepusztító mködésnek fleg a

középeocén laza medenceüledékek estek áldozatul, de érinthette a fels-
eocér. alján keletkezett lazább márgás rétegeket is (ezeknek csak egy kis

foltja maradt njeg a Srhegyen). A denydáció alatt az alsó-eocén tetején

lév keményebb mészmárgák ellentállóbb jellegüknél fogva a kszén-
telepek megvédésében játszottak fontos szerepet. A középeocén „fnum-
mulinás mészk** ugyancsak kevéssé pusztult le.

A fels-eocénben rövidebb szárazföldi idszak lehetségét a Bakony-
ban már Bertalan K. (43. p. 53.) is feltételezte. Ez az Északi-Bakonyban is

kimutatható. A denudáció kora pontosabban rögzíthet azáltal, ha tekin-

tetbe vesszük, hogy a Srhegyen megvan a „fnummulinás mészk“-re
települt és a fels-eocén alján keletkezett ortofragminás és molluszkumos
márga, a denudációs felületre települve pedig a fels-eocén magasabb
részébe tartozó foraminiferás-molluszkumos agyagmárgát találjuk. A de-

nudációs idszak tehát a fels-eocén közepetájára eshetik s tartama nem
lehetett hosszú. Hogy a Dunántúl egyéb területein észlelt „infraoligocén

denudáció** földtani szempontból egyidejleg folyt le vagy késbb, azt

a denudációs felületekre települt foraminiferás agyagok korának pontos
megállapítása döntheti el.

4 *
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A móri Antalhegy és az Északi-Bakony azonos viszonyainak alap-
ján azonban ezeken a területeken a földtani bizonyítékok a fels-eocén
mellett szólnak.

Foraminiferás-molluszkumos aqyagmárga, márgás homokk mészk-
padokkal („csernyei homokk 11 Taeger) és homokos agyagmárga.

Az Északi-Bakonyból már Hantken M. óta ismeretesek voltak paleo-
gén foraminiferás agyagok „kiscelli agyag11

, „oligocén foraminiferás
agyag 11 néven. Ezekrl legutóbb Majzon L. (33., p. 265.) mutatta ki, hogy
nem azonosíthatók a rupeli emeletbeli „kiscelli agyaggal 11

, hanem ennél
idsebbek, fels-eocén-, esetleg alsó-oligocénkoriak.

Bakonycsernye környékérl Taeger H. (24., p. 49.) említi az ú. n.

„csernyei homokkö“-vet („Mergelsandstein von Csernye 11

), melyet a

„budai márgá“-val és a „piszkei márgá“-val azonosít s szerinte ezzel a
képzdménnyel kezddik a bakonyi oligocén.

Telegdi Róth K. (14., p. 80.) Kisgyón környékérl fels-eocén „orto-

fragminás-nurnmulinás mészk“-rl (ez részben középeocén „fnummuli-
nás mészk 11

) emlékezik meg.

Mindezen említett képzdmények a fels-eocén idszak felsbb ré-

szében keletkeztek. Egymáshoz való települési viszonyaikat a kisgyóni
kszénbánya feltárásai és a M. A. Sz. R. T. Kisgyón-1. sz. fúrásának
adatai, korukat pedig faunájuk alapján tüdtuk eldönteni.

A rétegsorozat vastagsága egyes fúrásokban a 150 m-t is eléri. A M.
Á. Sz. R. T. Kisgyón-1. sz. fúrásában 100'20—218'90 m közt 118‘70 m
vastag vplt. Kisgyón és Bakonycsernye környékén három szintet lehetett

megkülönbözteti benne (felülrl lefelé):

3. foramineferás-molluszkumos homokos agyagmárga homokkcsí-
kokkal. \

2. márgás homokk homokos mészkpadokkal gyér molluszkum és

foraminiferafaunával („csernyei homokk 11

).

,

- 1. foraminiferás-molluszkumos agyagmárga Tbulostium spirulaeum
(Lamk.) és Vasconella grandis (BELL.)-szal. Legmélyebb tagja a vasconellás

agyagmárga. Legjobb feltárásai a kisgyóni kszénbányában, vannak. A két

lejtaknában alatta mintegy V 2 na vastag ortofragminás, homokos márga
fekszik, melynek anyaga a lepusztult mélyebb eocén-képzdményekbl
származik. A vasconellás agyagmárga alsó része glaukonitban igen gaz-

dag. s meszesebb. Feljebb azonban igen fínomszemü agyagmárgát talá-

lunk, mely szintén glaukonitos és elvétve pár mm vastag homok-
lencséket tartalmaz. Gyakoriak benne vékony piritkiválások. Mollusz-

kumokban igen gazdag, azonban ezek az amúgy is igen vékony

héjak felszívódása miatt legtöbbször csak lenyomatokban marad-
tak meg: Cardium sp„ Crassatella sp., Psammobia sp.. Teliina sp.,

Vasconella grandis (Bell.), Chlamys sp.. Spondylus sp., Terebellum

sp., Ficula sp., Tritonidea? sp., Tubulostium spirulaeum (Lamk.),

Bayanotheutys sp. és egyéb szépia-félék. Kiemelkedik közülük a

Tubulostium spirulaeum (Lamk.) és a Vasconella grandis (Bell.), melyek

korát a fels-eocénbe rögzítik. A Vasconella grandis (Bell.) és változatai

az alpi közép- és fels-eocénben fordulnak el. Magyarországról elször
Bertalan K. említette (34., p. 54.) Bakonybél környékének azonos képzd-
ményeibl. Gyakoriak a vasconellás agyagmárgábán a halmaradvánvok
is (halpikkelyek, otolithok). A valódi serpulák közül a S. alata D’Arch.

jelentkezik jó példányokban. A molluszkumoknál is jellemzbb igen gaz-

dag foraminiferafaunája: Clavulinoides szabói (Hantk.), Cibicides propin-

quus (Reuss) igen gyakori, C. dutemplei (D'orb.) igen gyakori, Globigerina

bulloides D’Orb., Dentalina consobrina D’Orb. a gyakori, könnyen felis-

merhet alakok. Gyakoriak ezenkívül kicsiny, koptatott nummulinák, szi-
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vacstük és ostracodák. A vasconellás agyaq jelentkezik Cavulinoid.es

szabói (HANTK.)-val a bakonycsernyei Lencsésárokban' és Dolina-völgyben
és a jásdi Vargahegyen a középeocén nummulinás agyagok felett.

A M. Á. Sz. R. T. Kisgyón-1. sz. fúrásában 176 00—218'90 m között
42‘90 m vastag volt a vasconellás agyaqmárqa. Felette 1 67’ 1 9—176'00 m
közt világosszürke, glaukonitos, márgás homokk települt a vasconellás

agyagéval egyez, de sokkal gyérebb molluszkumfaunáv3l, halmaradvá-
nyokkal (174'5 m-bl egy Harpactocarcinus punctulatus Desm. került ki.)

Ez a márgás homokk azonos Taeger „csernyei homokk"-vével, tehát

ennek rétegtani helyzete ezáltal tisztázottnak vehet. Ugyancsak azonos
vele a Kisgyóni- és Farkaskúti-völgy keleti oldalán fellép glaukonitos,
foraminiferás meszes, márgás homokk. A „csernyei homokk" eredeti
elfordulása, ahonnan Taeger H. leírta, Bakonycsernye keleti részétl
É-ra van egy régi kfejtben s annak környékén. Itt is tartalmaz meszes
padokat. Különben errl az elfordulásról elször Prinz Gy. szólt (11.).

A márgás homokkre ismét foraminiferás-molluszkumos agyag-
márga következik, mely azonban már gyakran homokos és homokk-
csíkok vannak benne. Foraminiferái közül sok azonos a vasconellás agya-
géval, molluszkummaradványai azonban némileg eltérnek s már inkább
,,oligocén"-jellegek. Legfels részében igen sok a Globiqerina bulloides
D’Orb., mint pl. a jásdi Szilvár-malom melletti és a Bakonynána D-i végén
lév elfordulásban, valamint Bakonycsernyétl É-ra a 259 m-es magas-
sági ponttal jelzett domb É-i oldalán.

*

Mint már fentebb említettem, az Északi-Bakony fels-eocén fora-

miniferás-molluszkumos agyagos képzdményeivel korban és kifejldés-
ben teljesen azonos rétegeket írt le Bertalan K. (34., és 37.) Bakonybél
környékérl. Az itteni elfordulások viszont megegyeznek a Koch A. (5 )

és Hantken M. (8.) által a közeli Porvárói ismertetett márgávál, mely az

igen jellemz, de rendkívül ritka Hantkenina kochi (Hantk.) foramini-

ferafajt tartalmazza, mely alakot Bertalan K. i&, felismert Bakonybél
vidékérl. A kzettani kifejldés és a foraminiferafauna alapján ugyan-
csak azonosítanunk kell a fels eocén foraminiferás-molluszkumos agya-
gokkal a Telegdy Roth K. (16.) és általam 4

(27., pp. 21. 22.) a móri Antal-
hegyrl és a Taeger H. által (12., 94—95.) a pusztanánai Tindl-hegyrl
leírt és „oligocén kiscelli agyag“-nak tartott elfordulásokat.

Ro’zlozsnik P. (15., pp. 87—88.) és Vecsey Gy. (28., pp. 31—32.) a pad-
ragi Balázskúti dlrl említenek globigerinadús, foraminiferás, tufás,

mészkpados agyagokat, melyeket fenntartással az oligocén aljára he-
lyeznek. A Padrag és Halimba környéki újabb bauxitkutató fúrások az
eocén-medence belseje felé nagyobb vastagságban tártak fel foramini-
íerás, globigerinákban igen gazdag agyagmárgákat, melyek azonosak a

Balázskúti dl rétegeivel, azonban kzettanilag egvnembb felépítések.
Az egyik fúrás globigerinás agyagmárgájából elég nagy péidányszámban
került ki a Hantkenina kochi (Hantk.). Ez a tény a Padrag és Halimba
környéki foraminiferás rétegeket is azonosítja az Északi-Bakony fels-
eocén foraminiferás-molluszkumos rétegeivel.

Tehát a Dunántúli Középhegységben Halimba és Pusztavám között

mintegy 80 km horizontális elterjedésben ismerünk eddig fels-eocénkori

4
Itt korrigálnom kell némileg akkori megállapításaimat, amennyiben az

általam a „kiscelli agyag" parti kifejldésének tartott tarkaagyagok és

„törmelékek" részben az alsó-eocén tarkaagyagokhoz, részben a krétához
tartoznak (27 ., pp. 22—24 ).
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foraminiferás-molluszkumos agyagmárgákat, melyeket eddig javarészt
oligocénkorinak tartottak. Felmerülhet azonban ennek alapján az a kér-
dés, hogy az esztergomi és nagysápi kszénmedencék területén több szint-

ben is megjelen ,,oligocén“ foraminiferás agyagok („kiscelli agyagok")
nem azonosíthatók-e, legalábbis részben a leírt fels-eocén foraminiferás
agyagokkal.

Fedhegység.

1. F. oligocén. Kontinentális jelleg, változatos felépítés rétegsor.

Több szintben jóminség, de vékony és kiékeld barnakszéntelepet
tartalmaz.

2. A. miocén. Homokos, kavicsos üledékek agyagpadokkal. Jellemzk
a durva kavicspadok. Ezek fleg kristályos kzetekbl származnak, rit-

kán mezozoi mészkövekbl és nummulinás mészkbl. Zirctl K-re és

DK-re azonban tiszta nummulinás mészkkavicsok is vannak.
3. Pliocén. Taeger H. (24., p. 74.) Kisgyónról említ levantei mész-

tufát.

4. Negyedkor. A lösz igen elterjedt. Alsó részén törmelékes. A holo-

cént patakhordalékok és egyes források mészzsugoréklerakódásai képvi-
selik.

B) AZ ÉSZAKI-BAKONY FEJLDÉSTÖRTÉNETE
AZ EOCÉN FOLYAMÁN.

Az Északi-Bakony területe a fels-kréta fiatalabb részében szárazulat

volt. A kréta-képzdmények legfiatalabb ismert tagja a cenoman turrili-

teses márgája (33., p. 264.).

A szárazföldi idszak az alsó-eocén alsó felében is folytatódott. En-
nek az idszaknak képviseli a tarkaagyagok. Ezek valószínleg fluviáti-

lis eredet lerakódások, melyek anyaga nagyrészt egykori bauxittelepek
lepusztításából származik, hozzákeverve a mezozoi alaphegység mészk-
törmelékét és távolabbról származó, finomabb kvarchomokot. Ezeket az

anyagokat a folyóvizek a térszíni mélyedésekbe hordták össze.

A tarkaagyagok lerakódása után a terület megsüllyedt. Ez a folya-

mat regionális jelleg volt, amennyiben az egész Dunántúli Középhegy-
séget érte. E folyamat és a transzgredáló eocén-tenger közellétének kö-

vetkeztében a talajvízszint viszonylag felemelkedett, miáltal a térszín

egyes mélyedéseiben állóvizek keletkeztek. Az állóvizekben, tavakban
elször fínomszem agyagok rakódtak le, melyek kövületmentessége arra

utal, hogy az elszigeteltség miatt a fels-kréta édesvízi tavak faunájából

nem jutott beléjük, a közeled alsó-eocén fauna pedig nem érte el ket.
Á továbbiak során a tavakba fínomabb-durvább szem homokot

hordtak a folyók. Ezekben a homokokban kszénképzdés nyomait talál-

juk. Feltehet, hogy a homokhordalék feltölt hatása, vagy kisebb ki-

emelkedések folytán a tavak idszakonként rövid idre elmocsarasodtak.

A homokok kszénanyagában láthatjuk az eocén szerves élet els nyomait.

Ilyenek voltajc a viszonyok az alsó-eocén alsó felében a terület leg-

nagyobb részén. Nyugaton, a zirci medencében azonban nem találjuk meg
a tarkaagyagokat és a kövületmentes édesvízi agyagokat. Az itt szintén

fellép édesvízi homok alatt tengeri molluszkumos és nummulinás réte-

gek vannak, melyek közvetlenül az alaphegységre transzgredálnak. Tele-

pülési helyzetük folytán ezek a tengeri rétegek a homok alatti sorozattal

azonosíthatók, tehát az édesvízi agyaggal és lehet, hogy legalábbis rész-

ben a tarkaagyagokkal (lehetséges azonban az is, hogy a tarkaagyagokat
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a transzgredáló eocén tenger letakarította). Tehát az Északi-Bakonyban
az alsó-eocén alsó felében az sföldrajzi helyzetkép az volt, hogy nyuga-
ton Zirc környéke tenger alatt volt, míg ettl keletre édesvízi, partmenti
tavak voltak.

A fáciesviszonyok ugyanilyen változása észlelhet késbb is. Az édes-
vízi, kövületmentes homok Zirctl nyugatra, már a tulajdonképeni Ba-
konyban, Putri-major és Pénzeskút vidékén tengeri kifejldés, amennyi-
ben osztrigákat és nummulinákat tartalmaz.

A homokok .lerakódása után a tavak elmocsarasodtak s a mocsári
növényzettörmelék felhalmozódásából barnakszéntelepek keletkeztek.
A kszéntelepeket kísér agyagos üledékekben (melyek szapropeliteknek
tekinthetk) édesvízi molluszkumfaunát találunk Melanatria-, Melanop-
sis-, Conqeria-, Neritinct-val, melyek az eocén alakjai; ezek mellett azon-
ban gyakori egy Pyrgulifera mely közvetve a fels-kréta édesvízi tavak
hátramaradt alakja.

A parti mocsarakba a tenger több ízben behatolt, ami a kszénkép-
zdést is idlegesen megszakította s aminek következtében elegvesvíz
lagúnák keletkeztek. Ez a földtörténeti folyamat az alsó-eocén közepén
játszódott le .a szárazföld váltakozó és kisebb mérték kiemelkedése,
illetleg lesüllyedése következményeképen. Az elegyesvíz lagúnákban
jellegzetes és közismert elegyesvízi faunájuk mellett sok tengeri alak is

megjelent. St Dudaron a kszénképzdmény felett kimondottan tengeri
fauna jelentkezett; nummulinák és olyan molluszkumok, amelyek rész-

ben az alsó-eocénben (Úrkút), nagy részt azonban a középs-eocénben
(Tatabányától K-re) lépnek fel, tehát a középeocén tengeri molluszkum-
fauna elfutárainak tekinthetk. Ez a tény is a nyugat fell jöv tengeri
transzgresszió mellett bizonyít.

Az alsó-eocén fels részében a tenger elöntötte az Északi-Bakony
területén lev lagúnát. Ez a tenger sekély mélység volt, üledékei márgós
homokok, homokos márgák tengeri molluszkumfaunával, korátokkal,

foraminiférákkal. Majd a tenger még sekélyebbé vált, az üledékek mesze-
sebbek lettek, meszes homokk és homokos mészmárga, mészmárga réte-

gek rakódtak le. Ugyanazok a faunaelemek éltek ekkor is, mint elzleg,
azonban megjelentek új alakok is így miliolinák és alveolinák nagy szám-
ban, melyek a rétegsorban valóságos padokat alkotnak és rétegeinket a

Gánt környéki miliolinás-alveolinás mészkövekkel állítják párhuzamba.
Az alsó-eocén tenger végs szakaszában végül megjelennek nagyobb
alakú nummulinák, melyek a középeocén nagy fajok elhírnökei, azonban
azoktól különböznek.

Az alsó-eocén üledékek változatos kifejldésének szemléltetésére szol-

gál az 1. ábra.

A középs-eocén elején a terület ismét megsüllyedt, minek következ-
tében a tenger nagyobb területet öntött el, mint az alsó-eocénben. A ten-

ger kiterjeszkedésének ny9mait az alaphegységre települ transzgressziós

breccsák és a parti fácies „fnummulinás mészk" bizonyítják. Tulaj-

donképen nagyjából az' alsó-eocén lagúnák területén egy sekély tenger-

vályú alakult ki, amely azonban már nyílt összeköttetésben állott a Du-
nántúli Középhegység egyéb részeivel. A középeocén tenger üledékei a

partokon mészkövek, aljukon breccsákkal, a partoktól távolabb agyagok,
márgák.

A középs-eocén tenger életét jellemzi a nagytermet nummulinák
tömeges megjelenése, mely révén mind az alsó-, mind pedig a fels-eocén-
tl különbözik. Ugyan a középeocén elején még éltek az alsó-eocén végén
megjelent alakok, azonban ezek hamarosan eltntek. Az, hogy a nagy-
termet nummulinafajok egyidejleg léptek-e fel, vagy idben egymás-
után jelentkeztek, cs3k beható tanulmányozás után dönthet el. Nagy

i



vonalakban megállapítható, hogy a középs-eocén alsó részében a N. per-

foráld D. d. MoNTF.,^®feó részében pedig a N. millecaput Boub. élt töme-

gesen és mint ural^ió alak. Ettl azonban eltérések is voltak. Nagy-

számban éltek rajtuk kívül kisebb és közepes termet alakok is. Sokszor

keverten éltek, sokszor pedig egyes fajok külön egész rétegeket töltve

meg.

A partokon nagyobb alakú molluszkumok éltek, fleg osztrigák.

Aránylag ritkák voltak ugyanezen övezetben az echinidák. A medence
bels részében a nummulinákon kívül kevés egyéb szervezet élt. Sajnos

azonban a medenceüledékek majdnem teljesen lepusztultak s így ezek a

középeocén történetére fontos dokumentumokat szolgáltató rétegek nem
állnak rendelkezésünkre.

A középs-eocén tenger különben sekélytengeri jellegét mindvégig
megrizte.

A fels-eocén elején ismét süllyedés következett be. A parti fácies
„fnummuiinás mészk*' felett glaukonitos márgákat találunk. A körül-

mények megváltozása a szerves élet megváltozását is maga után vonta.

A nummulinák eltnnek vagy ersen háttérbe szorulnak és kis termetek
s szerepüket átveszik az ortofragminák. Mellettük a fels-eocén egyéb
jellegzetes alakjai jelentkeznek nagy számban, mint a Tubulostium
spirulaeum (Lamk.), Cryphaea bronqniarti (Bronn), vulsellák, rákok s a
priabonai rétegekre jellemz echinidák. A felsorolt fauna sekély tenger

jelenlétét feltételezi.

A fels-eocén közepetáján az egész terület megemelkedett. Ez a je-

lenség olvanmagy mérv volt, hogy az Északi Bakony ebben az idben
szárazulattá vált. A szárazföldön mköd lepusztító erk a laza fels-eocén
márgákat és középeocén medenceüledékeket majdnem teljesen eltávolí-

tották. A lepusztult kzetek törmelékanyaga nem helyben halmozódott
fel. Lehetséges, < hogy a Vértes északi elterében összegylt törmelék-
anyag részben az Északi-Bakonyból származik.

A fels-eocén fels részében a tenger ismét transzgredált. Hogy a
terület megsüllyedése ers volt. az bizonyítja, hogy úgyszólván átmenet
nélkül mélyebb nyílt tengeri üledékeket találunk a rétegsorban. Ebben
az idben a körülmények nagyjából olyanok voltak, mint az alsó-eocén
operkulinás tenger idejében. A molluszkumfaunát ugyanolyan — fkép
vékonyhéjú— alakok képviselték; mindkét tengerben gyakoriak voltak a
különféle cefalopodák. A foraminifera-fauna is nagyrészt azonos volt,

Eltérnek azonban a faunaieliegek abban, hogy itt a nummulinák csak
koptatott példányokban vannak meg, tehát idsebb rétegekbl kerültek
be; ezenkívül gyakoriak a fels-eocénre jellemz alakok: Tubulostium
spirulaeum (Lamk.). A tengernek messzi vidékekkel megvolt az összeköt-

tetése, amennyiben olyan fajok éltek benne, melyek az Alpok, Pireneu-
sok és Nyugat-Franciaország eocén-képzdményeiben találhatók: vasco-
nellák, bayanotheutisek.

A vasconellás aqyaqmárqa után lerakodott márgás, meszes homokka
regressziót jelez, majd ismét nyíltabb tengeri agyagok következnek. Ez
a tenger azonban már sekélyebb volt, ami mellett a- rétegekben
látható homokkcsíkok szólnak. Ugyan nagyrészt ugyanazon forarpinife-

rák éltek ekkor is, azonban a molluszkumok közül sok faj az oligocén

alakokhoz hasonlít. A végs szakaszban a qlobiqerinák ‘veszik át az ural-

kodó szerepet, háttérbe szorítván az egyéb foraminiferákat. melyek közt
ritkán a Hantkenina-nem egyik képviselje jelentkezik, a H. kochi
(Hantk.). Ez utóbbi alak még az eocén mellett bizonyít.
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CERITHIUM-TANULMÁNYOK.
írta: Strausz László.

Az I. táblával és 1— 10. ábrával.

A) BEVEZETÉS.

Az slénytani irodalomban az új alakok és folyton átalakított rend-
szertani keretek száma kezd a végtelenhez közeledni s egyre bajosabbá
válik az újítások értékének és jelentségének megítélése. Hasonló kérdé-
sek gyakran gondot okoznak a biológusoknak is, azonban az slénytanban
annyival rosszabb a helyzet, hogy 1. rendesen hiányos maradványokból
kell egy-két, esetleg élettamlag nem fontos, csak jól megmaradt részecske
^alapján, az egészre következtetnünk; 2. ellenrz kísérleteket, az öröklési

kérdésekre vonatkozóan nem végezhetünk; 3. ilyen bizonytalan adatokat
még további következtetések alapjává kell tennünk, ha a szerves marad-
ványokból a korokat vagy fáciesviszonyokat állapítjuk meg. Ha már a sok


