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I. BEVEZETÉS

A tanulm ány célja a Dudar—Csetény, Ba
konyoszlop—Bakonyszentkirály, Csesznek kö
zötti terület komplex geológiai vizsgálata, az 
eocén széntelepek tovább nyomozása céljából.

A tanulm ány ezért közel 30 km2 területet 
vesz vizsgálat alá rétegtani, tektonikai, hidro
geológiai, ősföldrajzi és gazdaságföldtani szem
pontból, hogy ezen fontos kérdésekre választ 
adhasson.

Ebből a célból a Dudar—Csetény-i me
dencében 228 db szénkutató Bakonyszentkirály, 
Bakonyoszlop és a Cseszneki területen egészen 
Fenyőfőig, 56 db bauxitfcutató fúrás került 
vzisgálat és feldolgozás alá. Ezek segítségével 
vonható le a következtetés, amely a bányászat 
jövője szempontjából lényeges és alapokat ad 
a további munkálatoknak, elsősorban a kuta
tásoknak. Sok esetben, különösen a  régebbi 
fúrásoknál, a  hiányos magkihozatal miatt, 
a vizsgálat elemi nehézségekbe ütközött, amely 
egyes esetekben csak tapasztalati analógiával

volt áthidalható. Ez főleg a rétegazonosítások
ban és a  vertikális kifejlődések megítélésében 
mutatkozott, elsősorban a Bakonyoszlop, Ba
konyszentkirály, Fenyőfő és a cseszneki terü 
leten. Az ásványi nyersanyag elterjedésének 
továbbnyoimozására főleg a geológiai kifejlődé
seket, a fáciesek térbeli helyzetét és a tekto
nikai, hidrogeológiai, ősföldrajzi képet kellett 
tisztázni, amely a  feladat megoldásának kulcsa. 
Ebből a célból meg kellett szerkeszteni az egész 
30 km2-nyi terület:

1. földtani (képződmény felszíni elterjedé
si) térképét,

2. a  medence aljzat (mélyfekű) kifejlődé
sének térképét,

3. a  produktív alsó eocén összlet elterje
désének térképét,

4. a  terü let hegyszerkezeti térképét, és a: 
5—6. triász vízszintre és a kréta vízszintre

vonatkoztatott fajlagos védőréteg' vas
tagság térképét.

Csak ezek tisztázása, illetve elkészítése 
után lehet gazdaságföldtani megállapításokat



eszközölni, am ely a jelen tanulm ánynak a tu 
lajdonképpeni célja.

Ezen szem pontoknak megfelelően tárgyal
juk  a te rü le t földtani viszonyait. A könnyebb 
áttekinthetőség szem pontjából ism ertetjük a 
te rü le t összevont és korelációba á llíto tt réteg
sorát, am ely ebben a tekintetben eddig az első.

Ez tartalm azza a D udartól Fenyőfőig te rje 

dő terü let teljes rétegsorát, am ely a D-i és az 
É-i Bakonyi átm enetet is — főleg az eocén 
kifejlődések terü letén  — jól érzékelteti. Ehhez 
az itt készült geofizikai vizsgálat eredm ényeit 
is felhasználtuk, amely főleg a fúrásokkal még 
meg nem ku ta to tt m élyebb medeneerészek, 
földtani megismeréséhez nyú jto tt értékes tám 
pontot. Az összevont rétegsor a  következő:

Képződmény Kor Vastagság Területi
leírása szint Legkisebb legnagyobb elterjedés

1. 2. 3. 4.

Lösz
Kavics, homok, ho
mokkő, agyag, agyag 
márga, liptobiolitos 
kőszén (szápári szint) 
konglomerátum.
Foram iniferás agyag- 
márga, glaukonitos, 
amfiból andezittufa 
betelepüléses homok
kő (Gsernyei homok
kő)
Lithothamniumos
mészkő.
Nummuliteszes gla
ukonitos agyagm ár
ga, mészkő.
Korallos, bryozoás, 
foram iniferás meszes 
márga. Szénfedő.
Kőszénösszlet
Széntelep,
Homok,
Szenes agyag
Tarka agyag
Turriliteszes és glau
konitos agyagm árga

Lemezes táblás mész
kő.
Orbitolinás mészkő
Agyag, agyagm árga 
mészmárga, tarka 
agyag.
(Müniériás agyag)
Dachsteini típusú
liász mészkő és ju ra  
általában
Dachsteini mészkő 

Fődolomit

pleisztocén 20—40 egész terü leten
alsó miocén felső oli- 
gocén (katti, helvéti)

80—220 egész területen, a  D-i 
É-i medence perem et 
kivéve.

felső eocén (bartoni) 60—80 Egész terü leten  a 
medence perem ek ki
vételével.

felső eocén (bartoni) 0—20 Medence peremeken.

középső eocén 
(f. lutéci)

' 2—25 Medence belsejében. 
Medence peremeken.

középső eocén 
(középső lutéci)

8— 16 Medencékben.

középső eocén 
(középső lutéci)

8— 16, 25 M edencékben

a. eocén sparnacum i 5— 10 M edencékben
(felső kréta) 
(albai)

0—80—120 Dudar-csetényi tér. 
D-i részén (Bakony- 
nána)

középső kréta  
(albai)

25—30 Egész terü leten

k. k réta  apti. 50—60 Dudar-csetényi tér. 
középső részén. Zirc 
környéke.

a. liász, dogger, 
maim.

liász mészkő 200 m 
dogger maim  40—60

Zirc környéke

felső triász (raeti)

m.
200 m.

M edenceperemeken 
és m edencealjzat
ban.

felső triász (nóri) 300—1000 m.
M edencealjzatban, 
kibúvásban az egész 
területen.
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A felszíni, főleg alaphegységi kibúvások 
közül legjelentősebb a D—É-i medence pere
meken a  Tési, a  M agos-Sűrűhegy dolomit és 
dachsteini mészkő rögeinek az1 előfordulása. Ez 
jó feltárásban látható a Cseszneki vár alatt, a 
tési mészkőégetőknél, és a  M agos-Sűrűhegy 
kőfejtőiben.

A magasabb középső krétabeli fekűtagok 
közül a lemezes, táblás, az orbitolinás és reque- 
niás mészkő főleg Bakonynána felett, a Gaja 
patak szurdokában látható, a vadalmási és a 
csemetakert feltárásaiban.

A felső k réta  glaukonitos agyagmárga, a 
már az irodalomban is klasszikussá vált, Ba
konynána feletti feltárásban látható, míg a 
magasabb tag a turriliteszes agyagmárga, a D-i 
alaphegység keret m edence szegélyén, egészen 
Bakonycsernye, Kisgyónig előfordul. Utóbbinak 
legszebb feltárása az Inotai tó felett, a dolina 
árokban látható.

A fedőhegységi tagok felszíni kibúvása kö
zül legjelentősebb a jól ismert, de ma m ár 
sajnos eléggé benőtt zirci lencsésgödöri feltá
rás, ahol az alsó és középső eocén széntelepes 
rétegsora látható.

A főnummulinás mészkő legszebb feltárá
sa a cseszneki vár m elletti kőfejtőben, valam int 
a Magos—Sűrűhegyen látható.

Az oligocén miocén rétegsorai a patak 
medrekben, mélyebb útbevágásokban láthatók, 
míg a pleisztocén lösz a  felszínen általános e l
terjedésben nyomozható.

Mindezek birtokában a művelés és kutatás 
alatt álló Dudar csetényi medencerész jól, míg

és a k. krétáig szárazulat volt. A tenger a k. 
k rétában ism ét elöntötte a területet, amely a 
cenomán emeletig bezárólag tenger alatt állott 
Emlékei a  k. kréta mészkövei és a felső 
kréta turriliteszes agyagmárga. A kréta végén a 
terü let ismét kiem elkedett és egészen az alsó 
eocénig szárazulat volt. A szárazulati időszak 
a la tt tö rtén t a nagyarányú karsztosodás és a 
k ré ta  végi kiemelkedés u tán  a lápfenék kiala
kulása. Az alsó és középső eocénben a terület 
elmoesarasodott, partszegélyi lagúnák édesvízi 
lápok alakultak  ki, am elyek a barnakőszén kép
ződéshez vezettek. Az édesvízi láposodás előtt 
a terü let felszínén szárazföldi tarkaagyagok 
képződtek. Á ltalában két, illetve három kőszén 
telep keletkezett, édes és elegyesvízi rétegek 
közbetelepülésével (2. sz. mellékLet). amelyet 
a lápmedence víziszintjének az egykori ingado
zását jelzik. Mindezen képződmények az alsó 
eocén thaneti és a sparacumi és középső lutéci 
emeletében képződtek. A középső' eocén lutéci 
em eletében a tenger teljes egészében birtokába 
vette  a lagúnák, lápmedencék területét és ten
geri üledékek (ajveolinás, miliolinás, korall os 
rétegek) keletkeztek.

A tenger elöntés a K. eocén lutécia emele
tében és a felső eocén bartoni emeletében állan
dósult és folyamatossá vált, amikoris a közép
ső eocénben parti fáciesként a főnummulinás 
mészkő medence fáciesként pedig a nummulinás 
agyagmárga képződött. A forraminiferás, ande
zit tufa betelepüléses agyagmárga és homokkő, 
valam int a lithotam nium os mészkő, a további 
képződmény. A transzgresszió m érete a bartoni

az északabbra fekvő eddig ism eretlen cseszneki, 
Bakonyoszlop, bakonyszentkirályi medencerész 
kellő adatok hiányában csak nagy nehézségek 
árán volt kiértékelhető.

II. Fejlődéstörténet, ősföldrajzi kép.

A  terü lete t a felső triászban és alsó jurában 
tenger borította. Ekkor képződött a nagyvas
tagságú fődolomit és dachsteini mészkő összle- 
te. A terü let a  liász u tán  részben kiem elkedett

em eletben volt a legnagyobb, amikor a legma
gasabb részek is tenger alá kerültek. A f. eocén 
végén a ludi emeletben a terü let kiemelkedett, 
és napjainkig tartó szárazulattá vált.

Ezután nagyvastagságú terresztrikum ok 
képződtek az oligocén — miocénben, majd a 
pleisztocénben a lösz ülepedett le.

III. Tektonikai viszonyok
* \‘*V

Területünkön és annak környékén csak tö- 
réses formaelemek figyelhetők meg. Gyúródé
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sekkel, e ltekintve kisebb réteghaji ásóktól, nem 
találkozunk. A töréses form aelem ek lépcsős, á r
kos, sasbérces szerkezetet hoztak létre. Rátoló- 
dásos pikkelyeződés csak a  dudari 105-ös fú 
rásban m utatható  ki, ahol az ap ti anyag a 
triász dachsteini mészkő ala tt ú jra  előfordul.

Területünknek hegyszerkezeti jellegzetes
sége az; hogy Csetény községtől Ny—ÉNy-ra, 
a Nagybakony É-i ellenszárnya a  felszínre 
em elkedik és így a D-i nagybakony fővonulata, 
valam int a  Ny—ÉNy-i Dudar-zirci alaphegység 
vonulata között, a  te rü le t három  oldalról körül- 
határo ltan  helyezkedik el. Ezért a  te rü le t hegy- 
szerkezetileg és genetikailag is, az É-i Bakony 
két hegységszárnya között fekvő harm adkorú 
üledékekkel feltö ltö tt teknő. Ennélfogva szén- 
m edencénk csak K-felé Jásd, Kísgyón irányá
ban nyitott, ahol az É-iBakony, m ajd a Vértes és 
esztergom vidéki szénterületekhez kapcsolódik. 
(1. sz. térképm elléklet.)

A tektonikai kép megegyezik a  m agyar kö
zéphegység, ezen belül a Nagybakony szerke
zeti képével, am ely ÉK—DNy-i hosszanti és az 
erre merőleges ÉNy—DK-i ha rán tirányú  szer
kezeti vonalakkal jellem ezhető. Az ÉK—DNy-i 
és az ÉNy—DK-i főirányok idősebb mozgáso
ka t jeleznék. A hosszanti vonalak és felső k ré 
tában  a gózau elő tti szubhercini, a harán tirá- 
nyúak a  larám i fázis befejezéséig keletkeztek. 
Ezek hozták létre  a m edence aljzat sasbérces 
rombuszos szerkezetét, am elyet az alsó eocén 
üledékei m ár kialakítottan, különböző fokozat
tal foglaltak el. Az alsó eocén elő tt nagyará
nyú letárolás és mállás tö rtén t, amely a la tt az 
egyes m agasan fekvő alaphegységtagok denu- 
dálódtak. Ez az oka annak, hogy a csetényi m e
dencében annak aljzatában a turriliteszes m ár- 
ga, a középső k ré ta  mészkő, az apti agyagcso
port és a felső triász dachsteini mészköve, egy
más m ellett rögszerűen változik.

Hegyszerkezetileg kevésbé ism ert terü let a 
bakonyoszlop-bakonyszentkirályi, m ert i tt  szén
kutatás még nem, csak bauxitkutatás folyt. Ez 
utóbbi is csak a  medence perem re korlátozó
dott és a mélyebb medencerész csak egy, a (Ko- 
romla puszta 1. sz.) fúrás adata á lta l jellem ez
hető.

Az itt lem élyített 30 db bauxitkutató  fú 
rás csak a m edence perem  kis mélységű te rü 
letein  m élyült Fenyőfőtől—Bakonyoszlopig, és 
a m élyebb helyzetű — szám unkra elsősorban 
érdekes medence szerkezetéről, sem m it nem 
mond. Ennek szerkezete csak a perem i ism ert 
törések medencebeli tovább folytatásával, va
lam int az 1961. évi geoeléktromos ellenállás 
mérés kiértékelésével rajzolható meg.

A Bsz. 1. sz. fúrásban a triász dolomit a  — 14,2 
tsz. feletti magasságban fekszik m edence pe
rem i helyzetben, attól 1— 1,5 km  távolságban. 
Ez erősen mozgékony párkányküszöbre vall, 
m ert a m edence belseje felé, az egykori m e

dence aljzat erősen dől és a vetődések hatá
rára, m ind m élyebbre kerül.

Az É-i Bakony, Dudar— Csetény térségé
ben, az eddigi h it m onoklinális településtő] 
eltérően kétoldalas, . szim etrikus elhelyezkedés
ben található. Ez az ún. ellenszárny K—Ny-i 
csapásban, a felszínen van és így az alaphegy
ség három  oldalról veszi körül a  Dudar- 
Csetényi medencét, am ely m iatt az a 
K-i oldal kivételével, m inden oldalról 
zárt hegységszerkezeti teknőben fekszik. 
Ez a  felszínen levő É-Bakonyi ellen- 
szárny a M agos-Sűrűhegycsoport K-i lábánál, 
a CSX számú fúrásnál, az 1. szegélytörés men
tén  süllyed a felszín alá. (3. sz. térképm elléklet.) 
I tt  nem nagy mélységben K irányban Szápár, 
Bakonycsernye Balinka vonalában tovább foly
tatódik  m ajd a refrakciós m érésekkel kim uta
to tt  Bakonysárkány, Csatka, Dad Bököd, Kör
mendi. m axim um ba csatlakozik bele. Ennek a 
K— Ny irányú kiem elt rögnek a jelenléte a 
Balinka I. Balinka II. és a  Csernyei kis m ély
ségben alaphegységet é rt fúrások alapján ma 
m ár kétségtelen. Ez követhető az egész É-i Ba
konyban és a DNy-i V értesben is. A legutóbbi 
időkig ugyanis ezt a rögöt csak Balinka, Ba
konycsernye vonaláig ism ertük és feltételeztük, 
hogy a  csetényi m edencerész É-k-en Csetény 
községnél ny ito tt és a Csesznek, Bakonyoszlop, 
(Bakonyszentkirály) Fenyőfő mélyebb helyzetű 
m edence részlettel közvetlenül össze függ.

Ezt megcáfolta, illetve a fen ti vonulat Du- 
dar-Zircig való m eglétét bizonyította a leg
utóbb lefú rt Csetény 229-es számú m élyfúrás, 
amely a dachsteini m észkövet a k ré ta  rétegek 
kim aradásával kiem elt helyzetben fú rta  meg 
és a m edence perem re jellemző num m ulinás 
mészkövet és bauxito t is harántolt. Ez tehát 
a  sasbérc vonulat Ny-felé való kapcsolatára vall, 
am ely azonosítható a Csetény X. sz. régi fúrás 
adatával, am ely az oligocén a la tt közvetlenül 
fődolomitot, ille tve dachsteini mészkövet kapott. 
Ez a sasbérc is régebbi eredetű és a  kőszén
képződés e lő tt m ár megvolt, am ely a  Dudar- 
Csetényi m edencerészt gátként választotta el a 
m élyebb helyzetű Bakonyoszlop, Bakonyszent
király itól és így a kettő  nem  volt kapcsolatban.

M agasabb térszíni helyzeténél fogva a Du- 
dar-Csetényi terü le ten  az elláposodás is később 
kezdődött m in t az előbbiben, am ikor az eocén 
tenger elöntés a  legnagyobb volt és a  m aga
sabb térszínű terü le teket is elérte. Ez a  középső 
eocénben következett be, am ely vi
szont a  gyors tengerelőnyom ulás, vízszint em el
kedés hatására  jelentősebb, hosszabb ideig ta r 
tó láptenyészetet nem  hozott lé tre  és ezért i tt  
vastagabb, nagyobb m ennyiségű kőszén telepek 
nem  is képződhettek. Ilyeneket e ttő l a  sasbérc
től É -ra a Kisalföld elő terében kell keresnünk, 
m ert a  tengerelőnyom ulás onnan jö tt és legelő
ször, illetve leghosszabb ideig, ezek a  terü letek  
m ocsarasodtak el. Ilyen te rü le t a  vizsgált Ba
konyoszlop, Bakonyszentkirály, Csesznek, Fe-
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nyőfői terület (1. sz. ábra) amelynek felkutatá
sára a jelen megállapítások és felismerések jo
gosítanak fel bennünket. Medencebeli mélyfú
rások hiányában más adatunk nem lévén, a 
további szerkezeti elrendeződést, a geoelektro- 
mos ellenállás mérések kiértékelése révén raj
zoljuk meg.

A területen 4 geoelektromos szelvényt 
mértek.

Az I. sz. szelvény (3. sz. melléklet) Cesz- 
nektől DNy-ra kezdődik és Csatka községnél ér 
véget. Három vetőt m utatott ki. Az első vető 
Cesznek és Bakonyoszlop községek között hú
zódik, ÉK-DNy-i irányban és a  Cesznektől Ny- 
ra 200 m-re már a felszínen levő fődolomitot, 
140 m mélységbe veti le. A második vetővonal az 
elsővel párhuzamosan Bakonyszentkirály, Ba- 
konyoszloptól 600 m-re K-re húzódik és a me
dence aljzatot alkotó fődolomitot, 270 m-es 
mélységbe veti le. A harmadik vető Koromla 
és Hajmáspuszta előtt húzódik ÉNy-DK irány
ban 300 m-re, amely a fődolomitot már 350 m 
mélységbe veti le. A II. sz. szelvény 
Koromla pusztától indul, és Bakonygyirótnál 
végződik. Érdekessége, hogy Bakonyszentkirály- 
tól É-ra Veszprémvarsány térségig lépcsőzete
sen emelkedő táblákat mutat ki. Ezek a táblák 
kiemelt helyzetüknél fogva, produktív széntele
peket nem tartalmaznak, rajtuk a  széntelepek 
ősföldrajzi okokból nem fejlődhettek ki.

Veszprémvarsány vonalától É—Ny-ra az 
alaphevvség hirtelen törik le és a kisalföldi elő
tér medencébe süllyed le. Ezen előtér meden
cék produktivitása várható, mert az ÉNy-ról 
előrenyomuló tenger ezeket az előtér süllyedé- 
keket, a Dudar csetényi medencénél előbb 
érte el.

A medence párkányok kifejlődésüknél fog

zik:.
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va többször mozogtak, s így bonyolult tektonikai 
felépítésűek. Ezért itt kisebb részmedencék vár
hatók, amelyek megkutatását csak gondos fel
színi geofizikai felmérés után lehet megkez
deni.

Minden valószínűség szerint azonban ezen 
a területen, a Dudar-csetényi ismert 
szénelőfordulásnál nagyobb, produktívabb me
dencerészt várhatunk.

A két medencerészt a Dudar-csetényi me
dencét Északon lehatároló sasbérc és a Vesz
prémvarsány térségében kimutatott lépcsőze
tes táblák mint egy küszöb zárják le, és azok
nak ősföldrajzilag semmi kapcsolatuk nem volt. 
Ezért ebben a medencében a Dudar-csetényitől 
eltérő eocén fáciest kell kapnunk, amelyet meg 
is találunk, ha az itteni lemélyített bauxitkutató 
fúrásokat a kőszén elterjedésének nyomozása cél
jából, vizsgálat alá vesszük. Ebből a célból át
tanulmányoztuk az itteni számos fúrás réteg
sorát és külön 1:100 000 méretarányú telepel
terjedési térképet is szerkesztettünk, amelyen 
a medence körvonalait is megrajzoltuk (1. sz. 
melléklet).

Vizsgálatainkat az itteni geofizikai 
(geoelektromos) vizsgálatokkal is kiegészítettük 
és a széntelepes rétegsor tovább nyomozására 
földtani szelvényeket is szerkesztettünk. (4- 
5. sz. melléklet) A széntartalmú rétegsor, és a 
tektonika ismeretében a terület produktivitá
sáról, a következőket mondhatjuk. A sasbérc 
túlsó oldalon a Cs. IX. régebbi fúrásában már 
megjelenik a középső eocén rétegösszlete,
197 m-ben. Ez tehát a központi sasbérc É-i 
határán túl esik.

A bauxitkutató fúrások csak a triász kibú
vások peremét és a kismélységű medencerészeket 
kutatták. A mélyebb medencében ahol a szén-
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telepes rétegsor vastagabb előfordulására van 
remény, ilyen fúrás sajnos .még nincs. Az egy
kori paleocén medence határa azonban a peremi 
fúrások segítségével jól megrajzolható, és a fen
tebb jellem zett szerkezeti és ősföldrajzi képbe 
jól beleilleszthető. Ez szerint a Bakony mezo- 
zoós tömege É-on Veszprémvarsány irányában 
az alsó eocén medencékbe mélyen benyúlik, 
majd Bakonyszentlászló vonalában Ny felé Fe
nyőfő irányába fordul és innen a felső krétako
rú  provinciába kanyarodik le D-i irányban (1. 
sz. melléklet), az ajkai medence felé.

A mezozoós tömeg a  mélyben a  Veszprém- 
varsányi m űút vonalában lépcsőkkel É felé to
vább folytatódik és V. Varsány után törik  le 
szegélytöréssel hirtelen, a Kisalföld felé.

Ezt az alsó eocén medencevonalat térké
pünkön megrajzoltuk, am ely egyedül K. felé 
nyitott és pontos elterjedése itt még ismeretlen. 
A széntelepes rétegsort rejtő, geomechanikai ha
tásokra létrejö tt medence D, K, É-i határa egy
értelm ű és kb. 16— 17 km 2-nyi terü lete t zár be. 
Legbelső fúrása a régi Bszk. 1. Sz. fú
rás, amely a  széntelepes eocén rétegsort 
6,16 m vastagságban tartalmazza, 0,90 m vas
tag koromszénnek leírt m űrevaló teleppel. A 
medencébe, de annak még erősen peremi terü 
letére eső bauxitos fúrások: változó (5,0— 17,1 
m) vastagságban tartalm azzák a szántelepes 
eocén rétegsorát.

5. sz. m elléklet

désével. Már pedig az alsó eocénben a kőszén- 
képződés valószínűsége nagyobb m int a k. eo
cénben. Ez a  tény az itteni barnakőszénelőfor- 
dulás kutatására jogosít fel bennünket.

A medence Ny-i határa az ide eső bauxit- 
kutató fúrások adatai alapján egyételműen rög
zíthető.

Az É-i ha tárt Veszprémvarsány felé is több 
bauxit kutató  fúrás kiértékelt rétegsora alapján 
lehet megrajzolni, amelyek miocén (szarmata 
beli) rétegsora a la tt közvetlenül, a  felső triász 
rétegösszlete fordul el). A keleti ha tárt ma még 
nem ismerjük, a  .medence a rra  felé a K-Ny-i 
központi sasbérc vonulatához igazodva nyitott 
és az É-Bakonyi, talán a Bököd, Oroszlány, ta 
tabányai medencébe csatlakozik be. A 17 km 2- 
nyi területen, 1,0 m telepvastagságot és 1,2 té r
fogatsúlyt figyelembe véve, 20,2 et. szénvagyon 
várható.

Ez a  készletmennyiség csak minimálisan 
becsült mennyiség, amelynél mindenképpen 
több várható. Nem ismeretes ugyanis a pontos 
telepvastagság és a telepek kifejlődésének szá
ma, amely a terü let készletmennyiségét alap
vetően determinálja.

A Dudar-csetényi kőszén előforduláshoz 
hasonlóan a telepek valószínűen jóminőségűek, s 
beágyazástól mentesek. A várható erős tekto- 
ni áltság az egyedüli negatívum, amely a kész-

A széntelepes rétegsor megjelenése itt biz
tosan látszik és ez determ inálja az itteni ős- 
földrajzilag, tektonikailag is igazolt újabb szén- 
medence valószínűsítését, am ely tovább ku ta
tásra alkalmas, a  bányászat jövője céljából. A 
rétegsorok tanulmányozása azt a tektonikailag, 
s ősföldrajzilag új megállapítást is igazolja, 
hogy ez a medencerész a Dudar-Csetényitől e l
különülve, mélyebben feküdt és benne az eocén 
széntelepes rétegsor is idősebb. I tt  ugyanis az a. 
eocénben alveolinás-miliolinás mészkő van je
len parti fáciesben, amely a Tatabánya, orosz
lányi operákulinás m árga sinonymája, annak 
heteropikus fáciese. Ezzel szemben a Dudar- 
Csetényi terü let hasonló széntelepes rétegsora 
magasabb szintbe, a  lutécienbe tartozik, korral- 
los, bryozoás és nummulinás kifej lő

jetek ipari szám bavételét döntően befolyásol
hatja.

IV. Hidrogeológiai viszonyok.

Tekintve, hogy rétegtanilag és tektonikai
lag a  legteljesebb analógia áll fenn a Dudar- 
csetényi medenoerészlettel, a hidrogeológiai vi
szonyok is hasonlónak várhatók. Ennek meg
ítélésre még kevés adatunk van. A perem szé
lén lem élyített 15, 17, 18, 24, 31. számú bauxit- 
kutató fúrások az alsó eocén alatt
közvetlenül, a felső triász dachsteini mész
kövét harántolták. Ez kedvezőtlen hidro
geológiai szempontból, m ert a  peremi helyzet
nél fogva, itt védőréteg nem várható.
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A medence belsejében, amely még is
m eretlen, várhatóan az alsó eocén teljesebb 
sorozata és a kréta  védőrétegei is előfordulnak.

A medence geológiai feltételezés alapján 
valószínűleg kréta fekűvel rendelkezik, am ely
nek elhelyezkedése az egyes vízveszélyességi fo
kozatokat m ajd megszabja. A várható • vízszint 
főkarsztvízre +  150, k ré ta  karsztvízre
a +  160 szintre tehető. I tt  is a preventív  víz
védelem látszik alkalm azhatónak. A várható 
vízhozamot becsülni nem lehet. Hidrogeológiai- 
lag a  viszonyok feltehetően a Dudar-Csetényi 
területhez lesznek hasonlóak.

V. Összefoglalás, következtetés.

1. A Dudar-Csetényi medence egy K-Ny 
irányú sosbérccel elkülönül a Bakonyoszlap—- 
Bakonyszentkirályi m edencétől és azzal nincs 
kapcsolatban. Utóbbi medence a  Dudar—Cse- 
tényinél idősebb paleocén széntelepes rétegsort 
tartalmaz.

2. Az eddig ism ert csetényi területtő l ÉK- 
re egy 7 kn r-ny i produktív terü let húzódik Cse- 
tény falu alatt, a K-Ny-i központi sasbérc elő
terében, viszonylag nem nagy mélységben.

3. A Bakonyoszlap—Bakonyszentkirály— 
Csesznek közötti te rü le t 17 kn r-n y i területen 
tartalm azza a  paleocén széntelepes formációt, 
amely tovább kutatásra  alkalmas. A mélyebb 
helyzetű szénmedence K felé nyitott, annak 
további kapcsolata Szápár, Kisgyón, Balinka, 
Mór, Bököd felé nyomozható. Ezt igazolja a 
Szápár feletti Dolosd pusztai perspektivikus

fúrás, am ely 500 m mélységig még oligocénben 
haladt és az eocént nem érte  el.

4. A Dudar-Csetényi szénterület további 
bővítése csak É-felé, a  Bakonyszentkirály, Ba- 
konyoszlop, Csesznek közötti fen t jellem zett te
rü leten  lehetséges.

F E LH A SZN Á LT IRODALOM

M.ajzon László : Előzetes, jelentés a  Zirc—Bakonycser- 
nye közlötti terü let földtani viszonyairól. Föld. 
Iint. Évi jel. 1939—40-ről, 1943.

Rozslozsnik P.: N um m ulinák M agyarország óharm ad- 
kori rétegeiből. Földt. Szemle, 1. 4. 1924.

Szőts E.: Őslénytani adatok  a „Cerithiuim, baconicum 
rétegeik” és .aiz úilkúti imiánga ismeretéihez. Ann. 
Hifiit. Nat. Mus. Hunig. 3iS 1943/44.

Szőts E.: Jelentés, a Nyugati Vértesiben és az Északi 
Bakonyban végzett bányaföldtani felvételekről. 
Földt. Int. Évi jel, 1948-ról, 1952.

Szőts E.: Jelentés az Észalki Bakonyban, végzett bánya- 
fö ld tani felvételekről. K ézirat Budapest. 1948. 

Taeger H.: A  Bakony regionális geológiája. Geológica 
Hungarica, Ser. Geol. 6. 1936. északi részében. 
Földt. Közi. 53. 1923—24.

Telegdi— Roth K.: Paleogén képződmények elterjedése 
.a D unántúli Középhegységi északi részében, Földt. 
Közi. 53. 1928—24.

Tömör— Thirring J.: A  Bakony—Dudar-oszlopi „Sűrű” 
hegycsioipioirtjánák földtani és őslénytani viszo
nyai. Földt, Szemle mell. 1934.

Tömör— Thirring J.: Az északi Bakony eocén képződ
m ényeinek sztiratiigráfiája és tektonikája. Földt. 
Közi. 05. 1935.

Vadász E.: Szénképződés, hegyképződés -és bauxitkelet- 
ikezós Magyarországon. Bány. és Koh. Lapok 
63. 1930.

Vádász E.: Eocén kérdések. Földt. Közi. 72. 1942. 
Vadász E.: M agyarország Földtana. G

A kadém iai Könyvkiadó, 1960.
Szabadvári L.: Jelentés az É-Biaikranyban végzett geo- 

élefctromos méréseikről. 1963.

A Mád környéki felsőszarmata vulkáni utóműködés
Irta: Mátyás Ernő

Vulkáni utóműködás, vulkáni gázok, gőzök, 
melegvizes oldatok feláram lása m inden vulká
ni tevékenységgel kapcsolatosan jelentkezik. Az 
utóműködés kőzetképző, kőzetátalakító kihatása 
azonban vulkáni típusonként, de területenként 
és időbelileg is változó. Van vulkáni tevékeny
ség, m elynek elhalásával rendkívül erős, más 
esetben csak erőtlen posztvulkáni hatások fi
gyelhetők meg. — Az utóműködés intenzitás
változásai, kőzetelbontási agresszivitása, időtar
tama, megjelenési formája, vulkanologiai-ős- 
földrajzi tényezők kölcsönhatásának függvé
nyében alakulnak.

I.
Az utóbbi évek Mád környéki kutatásai so

rán különösen nagym érvű vulkáni utóműködés
re utaló kőzetváltozásokat és á  felsőszarmata 
képződménysorban utóvulkáni eredetű  kőzet
típusok változatos sorát észleltük. A nagym ér
vű utóműködés okait, a tevékenység kialakulása 
szem pontjából optimális, vulkanológiai, ősföld
rajzi feltételek, tényezők, kedvező találkozásá
ban kell keresni.

M int a vulkáni utóműködés kialakulását, 
intenzitását döntően befolyásoló vulkanologiai 
tényezőket:

a  lávakam ra hőmérsékletét, mélységét,


