
ELŐZETES JELENTÉS A SZENTGÂL-KÔRNYÉKI FÖLDTANI
FELVÉTELRŐL

í r ta :  ifj. N o szk y  J en ő

Feladatom az Úrkút, Ajka, Szentgál, Csékút községek határában 
előbukkanó jóra és kréta vonulatok térképezésével egybekötve mangánérc- 
és bauxitelőfordulások lehetőségének megállapítása volt. Munkám közben 
összehasonlító bányaföldtani vizsgálatokat végeztem Úrkúton az I. 
akna és az új, II. akna mangánérc telepében, az érclerakódások 
keletkezésének felderítése céljából. Végül elkezdtem a sümegkörnyéki 
mezozoikum műszeres felvételét is.

Ez alkalommal csupán megfigyeléseimet említem meg, főképpen azokat, 
amelyek a régibb adatokat módosítják.

A mocsolyaszárkúti árokban megtaláltam az eocén rétegsor legmaga
sabb, már az alsó-oligocénhez átvezető tagját, a Porva és Pénzeskút mellől 
ismeretes, foraminiferákban gazdag agyagréteget. Ez a felső-eocénnek 
a Bakony É-i részén történt egységes kifejlődését bizonyítja.

Az ajka-vidéki jelső-kréla képződmények külszíni vizsgálata nagyban- 
egészben id. Lóczy és Kutassy beosztását igazolja. A két szerzővel szembeni 
kisebb eltérésekről csak. a gyűjtött anyag feldolgozása után lehet majd 
véleményt nyilvánítani.

A középső-kréta rétegsor régebbről ismert apti képződményein kívül, 
a szentgáli erdőben — a «Terengetős lapi» nevű helyen — rózsaszínű, 
orbitolinás, kövületben dús rétegeket ismertem fel, amelyek már inkább 
az albai emelet alsó részére utalnak. Ez az előfordulás arra mutat, hogy az 
Úrkút környékén kifejlődött albai és cenománi rétegeket az ajkai kőszén- 
összlet lerakódását megelőző lepusztulás tüntette el.

1936. évi, Vigh CxY-val közös jelentésemtől eltérően, a felső-úrkúti
5. sz. ház udvarán és a Csingervölgyben feltárt, meredek dőlésű, zöldes és 
vörhenyesbarna tűzkő közbetelepüléseket tartalmazó rétegeket a dogger 
mélyebb részébe sorolom. A Csingervölgy Ny-i részén, a patak alámosásban, 
igen kis foltban előbukkanó, annakidején középső-liásznak vett, félméter 
vastagságú vörösbarna rétegek valójában a felső-liászba tartoznak.

Űj rétegtag a mezozoikumon belül az az erősen lemezes, sárgásbarna, 
szürke vagy zöldes színű, sötétebb és világosabb lemezek váltakozásából 
álló — a bányászok által «dobostortádnak nevezett — rétegcsoport, amit a 
II. sz. úrkuti aknában és a Sátánárok környéki fúrásokban a mangánérces 
képződménnyel kapcsolatban tártak  fel. Helyenként nagyvastagságú ;
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különössége, hogy a felszínen seholsem látható. A bánya feltárási viszonyai 
oly kedvezőtlenek, hogy a rétegcsoport keletkezési idejét és hovatartozását 
eldönteni nem volt lehetséges. Rendkívül hasonlít ez a képződmény az 
eplényi mangánércbánya mélyművelésében feltárt, szürkeszínű, lemezes 
— ott «kanavász»-nak nevezett — s a  külszínről ugyancsak ismeretlen 
rétegekhez. Ennek a képződmények a két, egymástól elkülönült mangán- 
é.rces összlethez való kapcsolódásából a telepek egyidejű képződésére 
következtethetünk.

Rendkívül érdekes az a feltárás, amelyben a R ö c k h * .! .  által is említett, 
de a térképen jelzés nélkül hagyott s általa is nehezen megtalálhatónak 
jelzett, rhynchonellinás alsó-liász előbukkanást a Kakastaraj hegy Ny-i 
részén újra megtaláltam. Innen gyűjtöttem a hazánkból eddig ismeretes 
legnagyobb brachiopodát, egy 8 cm hosszú Rhynchonellina sp.-t.

Hatalmas őslénytani anyagot nyújtottak ezenkívül a Csárdahegy 
egykori külfejtéseinek brachiopodás alsó-liász fekvő rétegei is.

Az 1936 óta erősen kifejlődött úrkuti Szt István-akna és az új, II. 
akna ércanyaga, telepösszetétele és fejtési viszonyai is teljesen eltérők. 
A II. aknában ezideig nem jelentkezett az a nagy talp- és oldalnyomás, 
ami az I. akna művelését oly nehézzé teszi. A l i .  akna száraz, az I. akna 
igen vizes. A II. akna ércanyaga áthordott volta erősen szembeötlő; 
a «dobostorta»-rétegek az I. aknából ismeretlenek.

A felvett területen gyűrődéses elmozdulások csak alárendelten jelent
keznek, főleg a nagyobb tektonikai vonalak mentén, flexurák alakjában. 
Az I. aknában látható rétegzavarok a mangánösszlet agyagjainak 
duzzadásával hozhatók kapcsolatba. Nagyobb méretű, jól felismerhető, 
dörzs-breccsa övvel kísért hegyszerkezeti vonal csupán a Kakastaraj és 
az Üsti-hegyek dolomitrögének határán mutatható ki — helyenként 
1,5—2 km hosszúságban is — a szerkezeti síkok azonban többnyire lösszel 
borítottak.

Sümeg környékén, a Mogyorósdomb felhagyott murvafej tőiben lévő, 
régebben felső-liásznak ta rto tt rétegsorról kitűnt, hogy abban a felsö- 
doggertől az alsó-krétáig bezárólag több szint van jelen. Legfiatalabb rétegtag 
a «biancone» jellegű alsó-kréta, amelyből Aptychus-okon kívül alsó-kréta, 
cephalopodák kerültek elő. A «biancone» alatt a felső-titon erősen lemezes, 
márgás rétegei bukkannak elő, amelyek az előbb említett képződménytől 
kövület hiányában alig különböztethetők meg. A felső-titon lemezes rétegei 
alatt sárga-, illetve rózsaszínű, mélyebb titon, gumós, kövületes rétegek 
találhatók, s ezt az aspidocerasos középső-maim rétegek lencseszerűen 
kiékelődő foszlányai kísérik. Az aspidocerasos rétegek fekvőjében az alsó
maim— felső-dogger szürke, rózsaszínű és fehéres, radioláriás, mangános, 
kovás márgacsoportja helyezkedik el aránylag széles sávban. Ez a réteg
csoport látszólagos diszkordanciával, de mindenesetre nagy rétegtani 
hiánnyal az alsó-liász húsvörös rétegeire települ. így éppen a sokat emlegetett 
felső-liász rétegek hiányzanak.

Sikerült megoldanom a sümegi Várhegy rétegeinek hovatartozását is. 
A gyűjtött kövületek, a tüzkőközbetelepülések, valamint a kőzettani 
jellegek alapján azt az eddig felső-krétába sorolt képződményt a hauterivi
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emelet magasabb részének, az Északi-Bakony más helyeiről jól ismert, 
krinoideás, brachiopodás rétegeivel azonosíthatjuk.

A Hárskút melletti agyagos rétegcsoportból gyűjtött gazdag ősmarad
vány-társaság arra utal, hogy a sümeg-környéki felső-kréta a senoni emelet
tel kezdődik. Különösen érdekes a Hárskút körül gyűjtött, egyes koraitok
ból álló, rendkívül gazdag fauna.

COMPTE RENDU PRÉLIMINAIRE 
DU LEVÉ GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS DE SZENTGÄL

P a r  J .  N o szk y  le je u n e

Le levé géologique détaillé du territoire avait en vue la vérification 
des occurences de minerais de magnanèse et de bauxite. Voici les nouvelles 
observations géologiques: L’occurrence de l’argile riche en Foraminifères 
de Г Éocène supérieur, à Mocsolyaszárkút, prouve l’évolution uniforme des 
sédiments de la fin de l’Éocène, dans la partie septentrionale du Bakony.

L’occurrence du calcaire à Orbitolina, dans la forêt de Szentgál, 
représente la partie inférieure de l’étage albien. Cet horizon a été effacé, 
dans les environs de Úrkút, par la dénudation qui précédait la déposition 
de l’ensemble de houille de Ajka.

A la partie occidentale du Mont Kakastaraj, on a observé l’occurrence 
du calcaire à Rhynchonellina du Liasstque inférieur où l’on a trouvé les 
Brachiopodes de la plus grande taille parmi ceux connus, jusqu’à présent, 
en Hongrie.

La formation marquée comme liassique supérieure du Mogyorósdomb, 
dans les environs de Sümeg', représente, selon les données des carrières 
récentes, les sédiments de plusieurs horizons, du Dogger supérieur au Crétacé 
inférieur: groupe de marne grise à Radiolaires du Malm inférieur-Dogger 
supérieur, couches à Aspidoceras du Malm moyen, couches fossilifères 
à nodules du Titonique plus profond, calcaire lamellaire titonien supérieur 
et marnes à Aptycus et Céphalopodes de caractère de « biancone » du 
Crétacé inférieur.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ О ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЪЕМКЕ, ПРОВЕДЕННОЙ В РАЙОНЕ СЕНТГАЛА

Е н ё Н о с к и  мл.

С целью установления наличия месторождений марганцевой руды 
и боксита, на данной территории было проведено подробное геологическое 
картирование. Новыми геологическими наблюдениями являются: Мочольа- 
саркутское месторождение глины, богатое в е р х н е - э о ц е н о в ы  ми 
фораминиферами, подтверждает единое развитие осадков конца эоцена в 
северной части гор Баконь.
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Месторождение орбитолинового известняка в сентгальском лесу пред
ставляет нижнюю часть а л ь б с к о г о  яруса. В районе Уркута этот гори
зонт был уничтожен абразией,, предшествующей отложению каменноуголь
ной толщи в Айке.

На западной части горы Какаштарей автор обнаружил месторожде
ние рынхонеллинового н и ж н е - л е й а с о в о г о  известняка, в котором 
были найдены брахиоподы самых больших размеров, известных в стране.

Образования холма Модьорошдомб в районе Шюмега, по данным новых 
каменоломен, представляет осадки нескольких горизонтов о т  в е р х н е г о  
д о г г е р а  до н и ж н е г о  м е л а :  группу серых радиолариевых мер
гелей нижнего мальма — верхнего доггера, аспидоцерасовые слои среднего 
мальма, более низкий—титонский слой с клубнями и окаменелостями, верхне- 
титонский пластинчатый известняк и наконец, нижне-меловые мергели 
характера „бьанконе“, содержащие аптихусы и цефалопода.


