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ADATOK A BAKONY GEOLÓGIÁJÁHOZ.
(Két ábrával.)

Dr. S chafarzIk F erencz-íőL

1888 tavaszán volt, hogy dr. S zabó József egyetemi tanár úr néhány 
jelenlegi és volt tanítványával több napi geológiai kirándulást tett a Ba- 
konyba, a melyben magam is szerencsés valék résztvehetni.

A déli Bakonyban a tihanyi félsziget, a Badacsony, Szigliget, Szent- 
György és a kapolcsi királyhegy ; az északiban pedig Olaszfalu, Zircz és 
Kardosrét voltak azon pontok, melyeket dr. S zabó J ózsef tanár úr vezetése 
alatt meglátogattunk. Ezen kis utazást azután hárm an: G allik  Oszvald, 
dr. S zádeczky G yula urak és én magam még megtoldottuk egy excurzióval 
Bakonybélre, a bonnét a Somhegyre és a Gerencze völgyébe irányítottuk lép
teinket.

Azon néhány újabb adatot, a melyek birtokába ezen kőrútunk alkal
mával jutottunk, a következőkben terjesztem elő :

I. Biotit a kapolcsi királyhegy bazaltjában.

A kapolcsi szőlőkben kiásott bazaltrögökben tömérdek proeexistált 
elegyrész fordul elő. Uralkodó köztük az amphibol, mely olykor ökölnagy
ságú ; előfordulnak továbbá kisebb-nagyobb olivinbombák, valamint borsó-, 
sőt babnagyságu titánvasszemek és imitt-amott egyes nagyobb quarzzár- 
ványok is. A bazalt ezen ásványain kívül, melyeket részben már B eudant, 
teljesebb sorozatban pedig újabban B öckh J ános és dr. H ofmann K ároly 
urak említettek a Bakonyról szóló munkáikban, mint ritkaságot még a biotitot 
is említhetjük, melyet két példányban találtunk. Tömött fekete bazaltanyagba 
foglalt példányunk barnaszinű, leveles, nehány milliméter vastag és vagy 2 cm 
átmérőjű kristályfoszlány. Lehasított vékony lemezkéi polárizált fényben 
izotrop viselkedésűek. A condensor segítségével pedig poláris fényben kis 
optikai tengelyszög mellett negativ viselkedést, tehát a biotitra jellemző tulaj-
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donságokat konstatálhatunk. Magyarországi bazaltokban biotit a ritkaságok 
közé tartozik, s ilyen nagyságban egyáltalában még nem ismeretes.

II. A Somhegy DK-i élgerincze mentén észlelhető geológiai profilról.

A bakonybéli Somhegy környékén H antken Miksa, egyet, tanár úr, 
a földt. intézet volt igazgatója eszközölte a geológiai felvételt. A mi megfigye
léseink palífiontologiai s stratigrafiai szempontból megerősítik ugyan a 
Hantken M. által kitüntetett geológiai képleteket, de azért feljegyzéseink 
mégis ezen képletek elhelyezödését, tehát a Somhegy tektonikai viszonyait 
illetőleg bővítik ki némileg eddigi ismereteinket.

A mint a Pénzeskut és Somhegy községek közti út könyökéből a Som
hegy DK-i oldalélének tartottunk, legalúl humusztalajon és különböző

mészkövek törmelékén haladtunk fölfelé. Az első szálban lévő sziklát csak 
fejebb találtuk és pozitióját aneroiddal 480 m magasságúnak határoztuk meg.

1. Itt ugyanis 8° alatt E-ra dűlő, tehát majdnem horizontálisan fekvő 
vastagabb világos, barnás, szürke, tömött mészkőpadok fordulnak elő, a 
melyekben apró Pthynchonella-és Terebratula-fajokat, egy Belemnit-töredéket 
és CWwoida-nyéltagokat találtunk. E mészkőtelep 20 m vastag.

2. 500 m magasságban ugyanezen crinoida-mészkő durvább szemű és 
concordans településű padjaira bukkantunk, a melyekben vastagabb c r in o id a - 
nyéltagokon kívül még egyes brachiopoda-töredékekre akadtunk.

Ezen durvább crinoida-mészkőpadok összes vastagsága 50 m.
3. 550 m-nél a crinoida-mészkő legfelsőbb réteglapja által képezett 

párkányszerű kis laposra értünk, a melyen az alsó krétához tartozó caprotina- 
meszet találtuk. E mészkőben gyéren előforduló caprotinák mellett számos 
sphärulitot gyűjtöttünk. E mészkövet 30 m vastagságban figyeltük meg. 
Fölötte

4. 580 m-nél hirtelen, majdnem függélyesen kiemelkedő, tömött, 
fehér, rétegzetlen mészkősziklák állották utunkat, a melyekben a legszorgo-
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sabb keresés daczára sem bírtunk kövületekre akadni. Petrographiai kül
leménél fogva bizonyos liaszmeszekhez, vagy pedig némely Dachstein-meszek- 
hez hasonlítható. Vastagsága 40 m.

5. 620 m-nél mérsékelt vastagságú, halvány pirosszinű, majdnem szin
tesen fekvő mészkőpadok figyelhetők meg, a melyekben szórványosan apró 
crinoid-nyéltagok rhomboéderes hasadáslapjai csillognak. E rétegekben néhány 
rossz megtartású s töredékes ammonit mellett túlnyomóan brachiopodákat 
gyűjtöttünk, a melyek főleg a Terebratula diphya fajhoz tartoznak. Előfordult 
továbbá egy példányban a T. triangulus is s végre még egy-két apró rhyncho- 
nella és néhány aptychus. Tudjuk, hogy a felsorolt két terebratula jellemző a 
legfelső jura tithon emeletére, s minthogy az alatta fekvő fehér mészkő (4. sz.) 
valószínűleg még idősebb, világosan következik, hogy ezen rétegek csakis egy

vetődési sík mentén emelkedhettek térben a neocom caprotina-mészkövek fölé.
A diphya-padok vagy 20 m vastagak.
6. Fölöttük 640 m magasságban concordans településsel világos 

szürke, többé-kevésbbé tömött, vastag crinoida-mészkő-padok következnek, 
melyek a hegy tövében találtakkal (1. és 2. sz.) megegyeznek. Ezen település 
annyiban érdekes, mivel a Bakonyban csak kevés helyen észlelhető a crinoida- 
mészköveknek superpositiója a diphya-rétegek fölé olyan kézzel fogható 
módon, mint éppen ezen helyen.

Fölfelé a lejtőn a crinoida-meszkőpadoknak rétegfejei még egy darabig 
láthatók, de azután a hegy hirtelen ellaposodik s csak valami 5—6°-nyi 
emelkedéssel közeledünk a tető felé; a feltárás kedvezőtlenné válik. A cri- 
noida-mészkövek csak összefüggés nélküli kőhalmokban fordulnak elő és felü
leti határukat a hegyen át húzódó erdei vágásban találjuk meg. A vágáson túl

7. halvány hússzinü vagy élénkebb veres mészkövet látunk, a melyben 
olykor egy fehéres sárgás, régibb tömött mészkőnek vannak lekopott göm
bölyű zárványai, mi a daraboknak csomós kinézést kölcsönöz. A vereses 
mészkő anyagában egyes calcitlapocskák csillognak. Szálban lévő rétegeket

(Kalksteine.)



4 SCHAFARZIK FERENCZ :

itt sem láttam. Figyelemre méltóvá teszik e helyet a kövületek, nevezetesen 
az ammonitok sokasága, a melyek között legfontosabb az Ammonites (Phyl- 
loceras) ptychoicus Qu e n st . mint olyan, mely a tithoni emeletre jellemző. 
Mellette rossz megtartású és csak töredékesen gyűjthető Perisphinctes (Malle- 
tianus?)-, Haploceras- és Lithoceras-nemek vannak képviselve, a melyek tár
saságát egy nagy Nerinea és néhány aptychus kiegészítik. E mészkövek tehát 
a Phylloceras ptychoicum vezérszerepénél fogva szintén tithonkoruak.

Minthogy más helyeken a Phylloceras ptychoicum a Terebratula 
diphyá-val együtt is található, stratigraphice ezen két réteg egymástól itt sem 
különíthető e l; hanem mind a kettő a tithoni emelet alsó szintájába soro
landó. Felső tithonnak H antken tnr. ür a Bakonyban egyelőre azon brachio- 
podákban bővelkedő crinoid-mészköveket tekinti, melyek Olaszfalu mellett 
az Eperkes hegyen, a bakonybéli Feketehegyen stb. és végre a mi somhegyi 
profilunkban is két Ízben, a vetődés mindkét oldalán előfordulnak. Részle
tesen tanulmányozva azonban ezen rétegek ezidáig még nincsenek.

8. Fent a Somhegy tetején (653 m) világos sárga, tömött, repedezett 
mészkősziklák láthatók, a melyeknek telepedési viszonyait biztosan meg 
nem állapíthattuk. Egyetlen egy, közel íelkrajczár nagyságú korall átmet- 
szeten kivűl másféle kövületnek nyomát sem találtuk, s e tekintetben 
legjobban hasonlít a 4. sz. alatt felsorolt fehér kövületnélküli mészkőhöz.

Vájjon azonban ezen mészkő teljesen azonos-e a 4. számúval és ennél
fogva szintén idősebb-e az alsó tithon mészköveinél, azt biztossággal még a 
belőle készített vékony csiszolatok alapján sem merném eldönteni.

III. Uj adat a Gault előfordulására vonatkozólag Bakonybél
környékén.

Midőn Bakonybélből utolsó kirándulásunkat a Gerencze völgyébe tet
tük, arról győződtünk meg, hogy Pénzeskut felé az alsó krétához tartozó 
caprotina-mész a völgy mindkét partján fordid elő ; sőt hogy a patak néha 
szűk sziklaszorosokon át kénytelen útját keresni. Pénzeskut felől a pataknak 
NyENy-i iránya van ; Bakonybéltől egyenes irányban DK-re azonban hirtelen 
könyökben megfordul a völgy DNy-felé. Ezen hajlás jobb partján kisebb ki
terjedésben ugyanolyan szürke meszes márgát figyeltünk meg, a milyenből 
a jásdi, olaszfalui, lókuti és az Akii major melletti gault kőzete áll. Sőt 
rövid keresés után egy kis turrilitre is akadtunk, mely a Turrilites Bergeri- 
hez áll legközelebb s azonkívül még egy kis scaphytes-töredéket is leltünk. 
Az ennélfogva biztosan gaultnak vehető kis márgafoltocska tehát a Bakony 
jásd-lókuti gault-zónáját majdnem Bakonybélig hosszabbítja meg; másrészt 
pedig kitölti némileg azon hézagot, mely a térképen a Gerencze völgy ca- 
protina-mészkövei és a Bakonybél körüli eocén lerakódások közt létezett.
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