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A BAUXITKUTATÁS EOCÉN RÉTEGTANI HOZADÉKAA BAUXITKUTATÁS EOCÉN RÉTEGTANI HOZADÉKA

Kecskeméti Tibor 

Számos felszíni és fúrási szelvény bizonysága szerint a 
bauxittelepek a Dunántúli-középhegység nagy részén 
mélyebb rétegtani helyzetben vannak az eocén képzõd-
ményeknél. Ezért a bauxitkutatás során az eocén kép-
zõdmények átfúrása révén juthatunk el a bauxitig. Így a 
bauxitkutatás egyben mindig az eocén kutatást is szol-
gálta, mégpedig igen hathatósan. A két kutatási ágazat 
összekapcsolódása a II. világháború után lett intenzív. 
Ennek egyes kutatástörténeti állomásai: 

11995500--bbeenn llééttrreejjöötttt aa MMAASSZZOOBBAALL BBaauuxxiittkkuuttaattóó EExxppeeddíí--
cciióójjaa ((BBaallaattoonnaallmmááddii)).. Megkezdõdött a Középhegység 
1:25 000 méretarányú földtani térképezése. A munkát 
Barnabás K. fõgeológus irányította Bárdossy Gy., Benkõ 
F. és Virágh K. közremûködésével. Magát a felvételezést
Darnai B., Laczkó D., László G., Sen. Lóczy L. és Taeger 
H. korábbi térképeinek felhasználásával Bertalan K.,
Göbel E., Jaskó S., ifj. Noszky J., Porszász K., Szalai T., 
Szentes F. és Szõts E. végezte (Barnabás K., 1957). 

11995544--bbeenn,, aa mmeeggsszzûûnntt MMAASSZZOOBBAALL.. Ugyancsak Bala-
tonalmádi székhellyel megalakult a Bauxitkutató Vállalat 
(BKV). A Vállalat térképezõ és fúrási kutatási tevékenysé-
ge az 1950-es évek közepére teljesedett ki. Ennek során 
adják át a termelésnek a nyirádi-, halimbai- és szõci-, s 
fedezik fel a kislõdi (1953) és a fenyõfõi (1959) lelõhelye-
ket. 

IInndduull ((11995577)) aa MMaaggyyaarr ÁÁllllaammii FFööllddttaannii IInnttéézzeett eeooccéénn
ttéérrkkééppeezzõõ mmuunnkkáájjaa.. A Bakonyban Kopek G. irányításá-
val. Ebbe kapcsolódott be Kopek G. felkérésére jelen 
sorok írója, akinek feladata a nagyforaminiferák, elsõ-
sorban a jó szintjelzõ értékkel bíró Nummulitesek fel-
dolgozása volt, azzal a céllal, hogy az rétegtani adatokat 
szolgáltasson a térképezõ munkához. 

KKiiaallaakkuulltt aa BBKKVV ééss aa MMÁÁFFII kkaappccssoollaattaa aazz eeooccéénn--kkuuttaa--
ttááss ttéérreenn.. A Bauxitkutató Vállalat és a Magyar Állami 
Földtani Intézet között informális intenzív és kölcsönö-
sen gyümölcsözõ együttmûködés alakult ki. A BKV-ol-
dalt elsõsorban Dudich Endre testesítette meg. A két in-
tézmény, illetve kutatói több évtizedes példás és önzet-
len együttmunkálkodása nemcsak a részletekben és az 
egyes kutatók számára, hanem országos mértékben is 
jelentõs eredményeket hozott a taxonómia, faunisztika, 
rétegtan, üledékföldtan, õsföldrajz és õskörnyezettan 
terén. 

Az együttmûködés hozadékai 

Továbbiakban csak a legfontosabb rétegtani eredmé-
nyeket mutatjuk be. Ezek nagyrészt a Kopek G., Kecske-
méti T. és Dudich E. vezette team által részletesen fel-
dolgozott szelvényeken alapulnak. Közülük felszíni fel-
tárás a sümegi Darvastó VI. bauxitlencse, a szõci Bala-

ton-hegy, a halimbai Malom-árok, valamint a kislõdi 
Öreg-hegy szelvénye. A mély-fúrások közül a halimbai 
H-849. és -850., a devecseri Dv-2., a somlóvásárhelyi 
Sv-1., a nyirádi Nd-783. és a Moha-rakodó felsõ Mrf.-1. 
sz. fúrások szelvényére támaszkodtunk. Az együttmûkö-
dés legfontosabb "hozadékai": 

AAllaappvveettõõ sszzeemmlléélleettvváállttoozzááss.. Ez volt a legfontosabb 
hozadék, eredmény. Az addigi, körülbelül a hatvanas 
évek elejéig érvényesült malakológiai alapú rétegtani ta-
golást felváltotta a mikropaleontológiai, mely a nagy- és 
kisbentosz, valamint a plankton foraminiferákon, továb-
bá a mészvázú nannoplanktonon alapszik. 

AAzz eeooccéénn ffiinnoommrréétteeggttaannii ttaaggoolláássaa.. Finomréteg-tani ta-
golások készültek, majd sor került ezek párhuzamosítá-
sára. Elsõként a nagyforaminiferák alapján készült tago-
lás. Az erre vonatkozó elsõ publikáció 1960-ban jelent 
meg Kopek K. és Kecskeméti T. tollából (Kopek G. & 
Kecskeméti T., 1960), majd többszöri finomítás után a 
legújabb tagolás 1998-ban (Kecskeméti T., 1998). 
Ugyancsak többszöri finomítás után került megalkotás-
ra a plankton foraminiferákon (Horváthné Kollányi K., 
1983), valamint a nannoplanktonon (Báldiné Beke M., 
1984) alapuló tagolás. Az eltérõ életmódú mikroszerve-

1. ábra.
A magyarországi Nummulites, plankton foraminifera és nanno
-

plankton zónák korrelációs táblázata (Kecskeméti T. 1994;

Horváthné Kollányi K. 1983; Baldiné Beke M. 1984)
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2. ábra.
Az eocén formációk területi és idõbeli elterjedése (Az Eocén Rétegtani Al-bizottság összeállítása, 1995.)


zetek, konkrétan a nagyforaminiferák és a nannoplank-
ton rétegtani zónációinak párhuzamosítására az elsõ 
vázlat 1983-ban készült (Báldiné Beke M. & Kecskeméti 
T., 1983). A három mikrofosszilia-csoport integrált kor-
relációja (1. ábra) Kecskeméti T. 1998-ban megjelent 
összefoglaló munkájában található. 

AAzz eeooccéénn ffoorrmmáácciióókk ttéérrbbeellii rrööggzzííttééssee.. Fontos ered-
ménynek tekintjük az eocén formációk területi és idõbe-
li elterjedésének rögzítését. E munka a Magyar Rétegta-
ni Bizottság Eocén Albizottságának tevékenysége nyo-
mán kezdõdött el, melyben oroszlán-részt vállalt 
Dudich E. elnök. E munka is több lépésben történt, fi-
nomítva és pontosítva az egyes formációk térbeli elter-
jedését, ill. és idõbeli tartamát. A jelenlegi állapotot mu-
tató szöveges és táblázatos vázlatot (2. ábra) Kecske-
méti T. és Bernhardt B. rögzítette (Gyalog L., 1996). Ez 
lett része a Magyarország litosztratigráfiai alapegységei 
c. színes kiadványnak is (Császár G., 2000).

AAzz aallssóó--eeooccéénn llééttéénneekk eellddöönnttééssee.. A hazai eocén ré-
tegtani kutatások sokáig eldöntetlen kérdése volt: van-
e a legmélyebb rétegekben alsó-eocén, sõt egyes véle-
mények szerint paleocén képzõdmény a Dunántúli-kö-
zéphegységben. E rétegtani vita végére tettek pontot 
azok a vizsgálatok, melyeket Kecskeméti T. végzett a 
darvastói szelvény transzgresszív eocén rétegsorának 
legalsó szakaszában lévõ nagyforaminifera-faunán. E fa-
una tartalmazza az alsó-lutéciai szintjelzõ N. laevigatust 
és Alv. stipest, így annak kora egyértelmûen középsõ-
eocén (Kecskeméti, T. & Vörös, A., 1975). Ezt erõsíti az 
is, hogy délnyugaton a 21-es mágneses anomália alján 
kezdõdik a rétegsor (a 22-es mágneses anomália lenne 

alsó-eocén!) (Bernhardt B., 1995). 
AA DDNNyy-- ééss aazz EEKK--BBaakkoonnyy eeooccéénnjjee eeggyymmáásshhoozz vviisszzoonnyyíí--

ttootttt eellttéérrõõ kkoorráánnaakk mmaaggyyaarráázzaattaa.. Délnyugaton jó fél-
emelettel elõbb indul az üledékképzõdés: kezdete a 
lutéciai aljához tapad. Északkeleten az üledékképzõdés 
kezdete viszont késõ lutéciaiban figyelhetõ meg, idõ-
sebb rétegek nincsenek. A problémát már Kopek G. is 
érzékelte (Kopek G., 1964) és Kecskeméti T. is foglalko-
zott vele õsföldrajzi alapon (Kecskeméti, T., 1971), de a 
kérdést csak az újabb kutatások oldották meg 
(Bernhardt B., 1995). A rétegsorok észak-keleten való 
nagyobb vastagságát az üledékképzõdés nagyobb se-
bessége okozza. Jól támasztja ezt alá az a megfigyelés, 
hogy a Csolnoki Agyagmárga képzõdése lépést tart a 
süllyedéssel, a Padragi Márga viszont nem, ezért kimé-
lyül. 

AA SSzzõõccii MMéésszzkkõõ FFoorrmmáácciióó rréétteeggttaannii hheellyyzzeettéénneekk ttiisszz--
ttáázzáássaa.. A Formáció gyakorlatilag végighúzódik a közép-
sõ-eocénen. Délnyugaton (Somlóvásárhely 1. sz. fúrás) 
a 21-es mágneses anomália alatt kezdõdik és felette 
végzõdik (kimélyülés eredményeként felette kezd leüle-
pedni a Padragi Márga Formáció). Az általános mélyülés 
következtében a mészkõ a peremekre, általában észak-
kelet felé szorul, ahol részint az induló üledékképzõdés 
kezdetén (Nagyesztergár), részint a medencéket tagoló 
sekélyebb vizû hátakon képzõdik. Végül kiszorul a Du-
nántúli-középhegység tengelyébõl a délkeleti peremre 
(Balatonfõ-Úrhida), ahol ezzel indul az üledékképzõdés. 
Kivételes helyzet van a Tatabányai-medencében: itt az 
elsekélyesedés következtében a középsõ-eocén záró-
tagja (2. és 3. ábra). 
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3. ábra.
Néhány bakonyi fúrásszelvény eocén képzõdményeinek lito- és


magneto-sztratigráfiai korrelációja (Bernhardt B. 1995.)


AA bbaarrttoonnii eemmeelleett hheellyyzzeettee ééss lleehhaattáárroolláássaa.. A lutéciai-
bartoni határ Nyugat-Európában, a sztratotipusok hazá-
jában is problematikus. Egymástól messze van a két 
sztratotipus, ahol hasonló szintek vannak egy zónán be-
lül: Dél-Angliában alul, ill. a Párizsi-medencében felül. 
Úgy tûnik a megoldás: a határ megvonása a 19-es mág-
neses anomáliánál. Szelvényeinkben ezt kerestük, meg 
is találtuk, de sajnos az anomália kettõs és vékony kifej-
lõdésû valamennyi szelvényünkben (3. ábra). Ami biz-
tos: délnyugaton és észak-keleten is benne húzódik a 
határ a medence-képzõdményekben, a Padragi Márgá-
ban és a Csolnoki Agyagmárgában, illetve a laterálisan 
kapcsolódó szegélyformációkban, mint a Szõci Mészkõ 
Formációban, a Kincsesi Formációban. Tehát a 
kõszénösszlet (Dorogi Formáció) és fedõje (Csernyei 
Formáció) még felsõ-lutéciai, ahogy azt Kopek G. (1980) 
eredetileg is vette (legalábbis északkelet felé az Oroszlá-
nyi-medencéig) (2. ábra). Mivel a paleomágneses méré-
sek csak az Oroszlányi-medencéig jutottak, ettõl észak-
kelet felé csak közvetett módon lehet meghúzni a luté-
ciai/bartoni határt. 

AA ffeellssõõ--eeooccéénn kkiimmuuttaattáássaa aa HHaalliimmbbaaii--mmeeddeennccéébbeenn..
A H- 849. és -850. sz. fúrásban, valamint a padragi 
Templom-árokban jelentõs mennyiségû és viszonylag jó 
megtartású nagyforaminifera-faunát (túlnyomórészt 
Nummuliteseket és Orthophragnimákat) találtunk, 
melynek jellegzetes alakja a priabonai emelet zónajelzõ 
faja, a N. fabianii (Kecskeméti, T., 1980). 

Jellegzetes biofáciesek kimutatása. Közülük kiemelen-
dõ a nummuliteszes-alveolinás mészkõ és mészmárga a 
Déli-Bakony több lelõhelyén (fõként a nyirádi 
Darvastón, a gyepûkajáni Hobaj-dombon) az alsó-luté-
ciaiban, valamint az alveolinás-orbitoliteszes-miliolinás 
mészmárga (elsõsorban a magyarpolányi Öreg-hegyen, 
a kincses-bányai útbevágásban) és az Assilina exponen-
szes mészmárga (Várgesztes, Vértessomló) a felsõ-luté-
ciaiban. 

E legfontosabbként kiemelt eredmények jól példáz-
zák: ha jó és kölcsönösen elõnyös az együttmûködés, az 
a tudománynak csak hasznára válik. S ez is fontos ho-
zam! 

KKöösszzöönneett minden bauxitos Györgynek, Bélának, s bár-
milyen keresztnevû bauxitos Kollégának, akik segítségé-
re mindig számíthattam! 
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