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A BAKONYHEGYSÉG JÚRA IDŐSZAKI KÉPZŐDMÉNYEINEK 
ÜLEDÉKFÖLDTANI VIZSGÁLATA*

írta: K onda JÓZSEF

A Magyar Állami Földtani Intézethez beosztott aspiránsként dol
goztam a témán. Munkám célja, hogy lehetőleg egyszerű üledékföldtani 
módszerekkel elsősorban a fáciesviszonyok vizsgálatára alapozva, a 
liász, illetve a júra tenger Magyar Középhegység-i részének olyan új 
ősföldrajzi rekonstrukcióját vázoljam fel, amely hathatósan segít a közép
hegységi júra időszaki képződmények mindmáig ellentmondásosnak 
látszó problémáit megoldani.

Jelen cikk — a részletadatok nagy tömegének ismertetése nélkül — a 
munka eredményének azt a részét tartalmazza, amelynek a téma lezárása 
előtti közreadását a Bakony területén újraindult földtani térképező munka 
ismereti alapjainak szükségszerű bővítése sürgeti és indokolja.

A Bakonyhegység júra időszaki képződményeinek „regionális”  
fácieskérdéseivel érdemben kevesen foglalkoztak. Ugyancsak kevesen 
munkálkodtak érdemlegesen az ősföldrajzi viszonyok megismerésén.

Az eddigi irodalomban a Magyar Középhegység s ezen belül a Bakony
hegység júra időszaki ősföldrajzi képének lényegében két változata ismert.

í. Az egyik elmélet — amelyet a kutatók nagyobb része vallott és 
vall magáénak — olyan júra tengert tételez fel, amelynek partjai az ország
határon kívül húzódtak. E tengerben azonban a medencealjzat egyes 
részeinek emelkedése miatt a víz sekélyebbé vált. Szigettengeri jelleg 
alakult ki. A sekélyebb részeken keletkeztek a crinoideás— brachiopodás 
mészkövek, míg a megemelt területek szomszédságában mélyebbvízi 
képződmények rakódtak le.

Lényegében ezt a nézetet vallották, illetve vallják: Taeger H.> 
Princz Gy ., Telegdi-R oth K., ifj. Noszky J. és Géczy B.

Itt kell megemlítenünk ifj. Lógzy L.-t is, aki főleg irodalmi adatokra 
támaszkodva kísérelte meg az ősföldrajzi vonatkozású adatok összesí
tését, valamint K ovács L.-t, aki ugyancsak új formába öntötte elődei 
megállapításait.

* Szerző kandidátusi disszertációjának kivonata.
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2. Az ősföldrajzi kép másik változatát lényegében Vadász E.-nek 
az 1910-es években megjelent munkáiból ismerjük. Ő veti fel először 
annak lehetőségét, hogy a júra tenger Magyar Középhegység-i részének 
partja a Középhegység területén kereshető. A partvonalat említett két 
munkájában a Középhegység csapásával párhuzamosan, Herend magas
ságában vonja meg.

Homályosan bár, de kitűnik munkáikból, hogy ezt az ősföldrajzi 
képet tette magáévá Sikabonyi L., Szabóné Drubina M. és Cseh- 
N émeth J. is, ők azonban nem a középhegységi fáciesviszonyok alapos 
ismeretében, hanem a mangánérclelőhelyek szovjet irodalomból megis
mert analógiái alapján jutottak el e szemlélethez.

A bakonyhegységi júra képződmények kutatói közül N oszky J. 
munkásságát kell kiemelnünk. Évtizedes térképező munkája során ő 
halmozta össze a bakonyi júra képződményekre vonatkozó földtani 
tények jelentős részét. A M. Áll. Földtani Intézet Évkönyve XLVI. 
kötetében mellékletként közzétett, részletesebb magyarázó nélküli 25 000- 
es méretarányú térképe jelenleg is minden további munka alapja. 
Az 1959-ben Budapesten tartott „Mezozóos Konferencia” alkalmával 
„Magyarország júra képződményei” címmel évtizedes munkássága so
rán összegyűjtött ismereteinek összefoglalását közölte (Földt. Int. Évk. 
49. k. 2. f.). Ä bakonyi júrára vonatkozó lényeges megfigyelései és követ
keztetései a következők: A Bakonyhegységben a triászból kifejlődő júra 
képződmények sorozata teljes. Ä biztosan kimutatható fauna-zónák 
számát csupán a lepusztulás okozta üledékhiány vagy az őslénytani 
feldolgozás elmaradása csökkenti. Találhatók azonban olyan területek, 
ahol a hettangi emelet felső szakaszán vagy a szinemuri emelet egy ré
szében üledékhézag van. Sümeg környékén olyan rétegtani hézagot 
jelöl, amely a pliensbachi rétegektől a kallovi—kimeridgei szintekig 
terjed. A Feketehajag északi részein és a bakonybéli Gáthegyen a pliens
bachi és ennél fiatalabb rétegek hiányából a júra végéig terjedő réteg
tani hézagra következtet. A bakonybéli Somhegyen és a Feketehajag 
egy részén a dachsteini liászra diszkordánsan települő kimeridgei képződ
ményt jelez. Számos példával illusztrálja a júra képződmények fácies- 
gazdagságát. Megállapítása szerint az üledékképződés általában sekély 
nyíltvízi körülmények között ment végbe. Nyíltabbtengeri (bathiális) 
üledéknek csak a Radiolaria-tartalmú „kovás márgá” -t és tűzkőrétegeket 
tekinti. A júra tenger bakonyhegységi részének mélységváltozásait 
illusztráló, „A  magyarországi júra tenger mélységi megoszlása” c. táblá
zatán a zárójelbe tett és megkérdőjelezett szárazra jutástól — 1200 mé
terig terjedő fenékingadozásokat jelöl. A bakonyi júra képződményeknek 
népgazdasági jelentőséget adó mangánérckeletkezést, a mangánérces 
rétegsorok helyenként tapasztalható nagyobb pirittartalma alapján, 
rosszul szellőzött mélyebb vápákhoz köti.

Az első lépésként elvégzett bejárások, vizsgálatok és az irodalmi
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adatok alapján kulcsfontosságú feladatnak bizonyult a jura képződmé
nyek sokat emlegetett és vitatott hézagosságának és — ehhez kapcsolva — 
az egyes fáciestípusok települési és térbeli helyzetének vizsgálata.

A júra rétegsorok természetes kibúvásai és a mesterséges feltárások 
részletes vizsgálata alapján kétséget kizáró módon bizonyítható, hogy 
a Bakonyhegység területén a folyamatos júra rétegsorok mellett talál
hatók szorosabb értelemben vett, szárazrakerüléssel megszakított 
hézagos rétegsorok is.

A bakonyhegységi júra képződmények egész területére kiterjedő 
.áttekintő vizsgálatok azt igazolták, hogy a „hézagos rétegsorok” általában 
a júra képződmények elterjedési területének peremén vagy ahhoz közel 
találhatók, a folyamatos, teljesebb rétegsorok pedig a hézagos réteg
sorok által közrefogott, belső területeken helyezkednek el.

Az eddigi munka során nem a már sokat vizsgált klasszikus, folya
matos, hanem a hézagos rétegsorokat tartalmazó területek képződményei
nek vizsgálata történt meg elsősorban. A folyamatos rétegsorok közül 
a káváshegy—lókúti domb szelvényét vizsgáltam meg részletesen.

A hézagos településű rétegsorok mesterséges feltárását és részletes 
vizsgálatát eddig a következő területeken végeztem el: Papodhegyek 
északi lejtője, olaszfalusi Eperkéshegy, Kőrishegy—Kékhegy vonulat 
északi oldala, gyenespusztai vonulat, Hajaghegy-csoport tobánypusztai 
oldala. Ugyancsak mesterséges feltárás és részletes vizsgálat alá kerültek 
a bakonybéli Gáthegy és a Közöskúti árok liász rétegei. Részletes össze
hasonlító vizsgálatokat végeztünk az eplényi mangánércbányászat 
területéről rendelkezésre álló mintaanyag felhasználásával. Folyamatban 
лтп a kardosréti és a Rendkő vidéki hézagos településű rétegsorok rész
letes feltárása és anyagvizsgálata s a Déli-Bakony területén Sümegen 
és a Kakastaraj hegyen szintén hasonló munka folyik.

Az elvégzett vizsgálatok során megismert jelenségek és összefüggések 
bemutatására a Lókút— Olaszfalu—Eplény alkotta háromszög adatait 
ismertetjük vázlatosan.

A Papodhegy északi lejtőjének peremén, Mohoskőtől Fenyveskútig, 
tehát csapásirányban mintegy másfél km hosszban nyomozhatok h é z a 
g o s  t e l e p ü l é s ű  liász rétegsorok. A triász—liász határra helyezett 
dachsteini típusú oolitos vagy dachsteini típusú megaloduszos mészkő 
egyenetlenül lepusztított felszínére — a mészkő repedéseit is kitöltve — 
a lotharingi emelet crinoideás—brachiopodás, a pliensbachi emelet 
tömött, vörös, uralkodóan Brachiopoda faunával jellemzett mészköve, 
majd tömött vörös ammoniteszes, brachiopodás (korban az eplényi 
mangánércbányászattal feltárt mangánérces rétegcsoport felső-liász fedő
jével azonos) mészkő települ. A legalsó rétegek általában a dachsteini 
típusú liász mészkő alig koptatott törmelékanyagát tartalmazzák.

Az olaszfalusi Eperkéshegy a júra és alsó-kréta folyamán végbement 
történéseket dokumentáló jelenségeknek valósággal természetes múzeuma.
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Itt a dachsteini típusú liász mészkő egyenetlen felszínére települve 
— ma már csak egyes mélyedésekben, lepusztulástól megkímélt foltok
ban — a liász lotharingi emeletébe sorolt, hierlatz fáciesű crinoideás— 
brachiopodás mészkő található.

A dachsteini típusú liászra, vagy a liász hierlatz fáciesű mészkövének 
egyenetlenül lepusztult felszínére tömött, vörös, egyes részeiben gazdagé 
Ammonites faunát tartalmazó, kimeridgei mészkő települ. A későbbi le
pusztulástól megkímélt helyeken a kimeridgei mészkő fölött — hierlatz 
fáciesű —  titon mészkő található. Az Eperkéshegy földtani szelvényének 
feltárását és a maim rétegek ősmaradványanyagának vizsgálatát F ülöp J. 
végeztette el alsó-kréta vizsgálatai során. A részletes feldolgozás is folya
matban van.

Az eplényi mangánércbányászat területén is felismerhetők hasonló 
jelenségek. Sikabonyi L. a M. Áll. Földtani Int. 1952. Évi Jelentésében 
az érctelepes rétegeknek alsó-liász brachiopodás mészkőre való települését 
említi a Géza-lejtakna É-ra kihajtott kutatóvágatából. Az érctelep 
fekvőjét egyenetlennek írja le.

Szabóné D rubina  M. a M. Áll. Földtani Int. 1955/56. Évi Jelentésé
ben közzétett adatai szerint a mangánérces rétegcsoport közvetlen fekvője 
a terület túlnyomó részén alsó-liász mészkő, amely egymást helyettesítő- 
világosvörös tömött és crinoideás— brachiopodás fáciesben jelentkezik. 
Az É-i bányamezőben kisebb foltokban a dachsteini típusú liász mészkő 
is szerepel közvetlen fekvőként. Mind az elsődleges, mind a másodlagos 
oxidos érctelep fekvő kőzetét szabálytalan hullámos felszínűnek, élénk 
karsztos jellegű morfológiájúnak találta. A mészkőfelszín egyenetlenségei
nek nagyságrendjét 2— 5 m között, helyenként 20—40 m-ben adja meg, 
s megjegyzi, hogy ez a megjelenési mód erősen hasonló az úrkúti csárda
hegyi mangánércelőfordulás fekvőjéhez.

A rendelkezésemre álló mintaanyag vizsgálata alapján megállapít
ható, hogy az É-i bányamező említett dachsteini liász fekvőinek legalábbis 
egy részénél nem tektonikus helyzetről, hanem az Eperkéshegyen is 
megfigyelt jelenségekről van szó. Ezek a dachsteini liász egyenetlen 
felszínére települő crinoideás—brachiopodás mészkő ugyancsak le
pusztított felszínéből kiálló — ellentállóbb voltuk miatt kevésbé le
pusztított — kiemelkedések. Az északi terület néhány fúrásának minta
anyaga ugyancsak a magasabb liász képződmények dachsteini liászra 
való rendellenes rátelepülését igazolja. Ezek a jelenségek térbelileg 
kapcsolódnak az eperkéshegyiekkel, azok folytatását jelzik.

A f o l y a m a t o s  r é t e g s o r ú  szelvények közül a K ovács L. 
által vizsgált és több régebbi munkájában, valamint kandidátusi disszer
tációjában is ismertetett lókúti liász rétegsort vizsgáltam részletesebben. 
A dogger—maim képződmények átfogó vizsgálatával célom csupán az 
volt, hogy az üledékképződés folytonosságáról magam is meggyőződjem. 
Itt a teljes liász rétegsor feltárása révén rétegről rétegre történő vizsgála-
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tokát végezhettem. Az ilyen részletességű vizsgálat természetesen módo
sítja K ovács L. régebben közölt szelvényét. A részletek mellőzésével 
csupán a leglényegesebb módosítást jelzem.

Említett szerző a felső-liász posidoniás mészkő és a középső-liász 
vörös cephalopodás mészkő határán 10— 15 cm lilás-rózsaszínű és szürke 
crinoideás mészkövet jelzett. A részletes vizsgálat során a vörös cephalo
podás rétegek felett 1 m vastag, lilásvörös, durvaszemcséjű crinoideás 
mészkövet, 5 m vastagságban szürkéssárga, finomszemcséjű crinoideás, 
szürke tűzkőbetelepüléseket tartalmazó mészkövet találtunk. Utóbbinak 
felső harmadában — az eplényi bányászat révén megismert mangán- 
érces szint első nyomaként — 30 cm vastag, apró oxidos mangánérc
szemcséket tartalmazó, sárga agyagréteg települ. A 6 m vastag mészkő- 
rétegcsoport felső határa mangánkérges, erre 1,20 m vastag, apró oxidos 
mangánércszemcséket tartalmazó agyag, majd 1,60 m vastagságban 
radiolariás agyagmárgarétegek települnek. Efelett következik a felső- 
liászba sorolt lemezes, tűzköves posidoniás mészkő.

E klasszikus liász-sorozat feltárása és részletes vizsgálata egyben 
a Mediterrán Mezozóos Bizottság júra szekciójának munkaprogramjába 
felvett alapszel vény-vizsgálatok megkezdését is jelzi. Ezt a tényt a fel
tárás és anyaggyűjtés során is figyelembe vettük, és a már K ovács L. 
által jelzett alsó- és középső-liász ammoniteszes szintekben rétegről 
rétegre gyűjtöttük a faunát. Az alsó-liász szintből kb. 700, a középső- 
liász rétegekből mintegy másfélezres példányszámú fauna került a MÁFI 
gyűjteményébe. Ezek első értékelése folyamatban van.

A fácieskérdésekre vonatkozó megfigyeléseket a következőkben 
foglalhatjuk össze:

A fő fáciestípusok, illetőleg típuscsoportok térbeli elhelyezkedése 
nagy vonalakban a hézagos, ill. a folyamatos rétegsorú területrészekkel 
párhuzamos lefutású.

A felismert jelenségek és azok térbeli helyzete alapján megállapítható, 
hogy a vizsgált szelvények két jól jellemezhető csoportra különíthetők:

1. A júra időszaki képződmények elterjedési területének peremein 
sekélyvízi, sőt litorális képződmények találhatók. A hézagos kifejlődés 
elsősorban ezekre a peremi kifejlődésű területekre jellemző. Az üledék
hézagot ezeken a helyeken tényleges szárazra jutás okozta.

2. A peremi kifejlődésű területek által közrefogott részeken a júra 
időszak egésze alatt vízzel borított medencerészekben keletkezett teljes, 
folyamatos rétegsorok találhatók. E szelvényekben nem mutatható ki 
minden faunaszint, de tényleges üledékszünet sem igazolható. Az eddigi 
vizsgálatok szerint az ammoniteszes szintek jellemző faunájának rész
leges hiánya a fáciesviszonyokra vezethető vissza.

A két fő kifejlődési területen és az ezek közötti keskeny szakaszon 
nyomozható átmeneti részen a változó, egymásba átmenő fáciesek három, 
illetve négy főtípusa ismerhető fel.
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Az üledékhézagos peremi területekre jellemző, hogy az idősebb kép
ződmények általában egyenetlen, lepusztult felszínére hierlatz fáciesű 
crinoideás— brachiopodás mészkő, tömött, vörös, gyakran kalciteres 
mészkő és tömött, vörös, mangános (gyakran „mangángumós” , mangán- 
oxidos bekérgezésü ősmaradványokat tartalmazó) mészkő települ.

Az üledékhézagos területek belső oldalához csatlakozó folyamatosabb 
—  vagyis hézaggal települő, de utána nagyobb szakszón át folyamatos — 
rétegsorok azon részei, melyek az előbbi típusba sorolt képződmények 
felett települnek, gyakran tüzkövesek. E képződmények üledékföldtani 
vizsgálata viszonylag sekély és jól szellőzött üledékgyűjtőt igazol. A radio- 
larit rétegcsoport a folyamatos rétegsoréi területek jellemző képződménye, 
kivételesen megtalálható azonban a hézaggal települő, de nagyobb szaka
szon folyamatos rétegsorokban is.

Az ipari méretű mangánércfelhalmozódás helyei —  szinthez kötötten 
külön fáciesként — a peremi területekhez csatlakoznak.

A típusos agyagos, gumós mészkőfácies a júra előfordulások déli 
pereméhez közel eső, folyamatos rétegsorokban gyakoribb.

A Bakonyhegység júra képződményeinek részletes vizsgálata során 
megismert tényeket és összefüggéseket középhegységi keretben szemlélve, 
s a vértesi, tatai, gerecsehegységi, dorogi és Esztergom vidéki hasonló 
jelenségekkel összevetve megállapítható, hogy a középhegységi tengerág 
a júra időszak elején beszűkült és tagozódott. A tengerág peremi kifejlő- 
désű képződményei a hegység csapásával nagyjából párhuzamosan 
nyomozhatok. A kialakult üledékgyűjtő határai a júra időszak alatt, 
sőt — F ülöp J. vizsgálatait figyelembe véve — a kréta időszak elején is 
nagy vonalakban állandóak maradtak. A mediterrán régió területén meg
ismert, erre az időre eső kéregmozgási szakaszok csak kisebb-nagyobb 
oszcillációkkal jelentkeztek területünkön. Ilyen oszcillációkat jeleznek 
a felsorolt hézagos településű rétegsorok részletes vizsgálatának tapasz
talatai és az irodalomban található hasonló adatok is. Az oszcilláció 
nagyságrendjétől és az egykori morfológiától függően az egyes peremi 
területrészek rövidebb vagy hosszabb ideig voltak száraz partvidékek 
vagy sekély vízzel borított, peremi területek. E tény miatt — a hézagos 
rétegsorokat tekintve — viszonylag változatos képet találunk.

A felsorolt tények alapján kialakított kép — még az esetleges tek
tonikai összenyomottságot figyelembe véve is — viszonylag szűk medence
részt jelez.

A vázolt ősföldrajzi viszonyok egyben azt is jelzik, hogy a júra 
időszak elején a helyenként még ma is felismerhető peremekhez csatla
kozva, jelentős területek váltak szárazulattá. Az erősen beszűkült és 
viszonylag sekély üledékgyüjtőn belül pedig jellegzetes üledékképződési 
viszonyok jöttek létre.

A középhegységi júra képződményekben feltűnő a törmelékes terrigén 
anyag hiánya. Ez a tény csak azzal magyarázható, hogy a medencerészt
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övező területekről jóformán csak az erőteljes kémiai mállás révén oldatba 
jutott anyag került az üledékgyűjtőbe.

Ilyen körülmények között a mangánérc keletkezése is új megvilágí
tásba kerül. A részletesebben vizsgált Lókút—Eplény— Olaszfalu alkotta 
háromszögben elhelyezkedő mangánérces területet két oldalról hézagos te
lepülésű sekélyvízi, sőt litorális képződmények veszik körül. A hézagos tele
pülés a mangánércbánya területén is kimutatható. E tények a mangánérc- 
-keletkezés peremhez kötött volta mellett szólnak. A peremi területeknek 
azonban nem minden részén található ipari méretű mangánércfelhalmozó
dás. Ha sorra vesszük a bányászat révén megismert, ipari értékű mangán
érctelepes rétegsorok — irodalomban is részletesen ismertetett — jellem
zőit, azt találjuk, hogy ezeknek a területeknek vannak olyan, a júra 
képződmények egyéb területein ki nem mutatott és vizsgálataink szerint 
ezek nagy részén ki sem mutatható jellemzői, melyek az ipari értékű 
mangánércképződési területek sajátjai. Ilyenek: a mangánérctelepet 
kísérő agyagos képződmények, a kovás fatörzsek, a szenesedett növény- 
maradványok és a szervesanyag-tartalmú agyagok. E tényeket figyelembe 
véve az ipari értékű mangánércképződés helyeit az urakodóan kémiai 
mállásnak kitett területekről származó anyagszállítás közvetlen felhal- 
mozódási helyeinek kell tekintenünk. Az elsődleges oxidos ércet az egykori 
peremhez közel, míg a reduktívabb környezetre utaló karbonátos fáciest 
az oxidos fáciesöv belső oldalán találjuk. A reduktív környezet létre
hozásában jelentős szerepet kell tulajdonítanunk az üledékgyűjtőbe 
került szerves anyagnak.

A fentiekben vázlatosan felsorolt eredmények a korábbi úttörő 
vizsgálatok eredményeinek továbbfejlesztését jelzik. E cikk lezárásakor 
még folyamatban levő részletes anyagvizsgálat befejezése után kerül sor 
a munka részletes ismertetésére, eredményeinek végleges összefoglalására 
és közreadására.

EXAMEN SÉDIMENTOLOGIQUE DES FORMATIONS 
JURASSIQUES DE LA MONTAGNE BAKONY*

par
J. R o n d a

L ’auteur présente une partié importante des faits géologiques 
établis au cours de l ’examen sédimentologique des formations jurassiques 
de la Montagne Bakony, notamment ceux qui sont importants au point 
de vue de l’appréciation des conditions paléogéographiques, tout 
en passant des détails nombreux.

Aux cours de ses travaux, l’auteur a prouvé qu’en outre des séries

* Résumé de la these de candidat es sciences géologiques de Pauteur.
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de couches se développant en continuité de sédimentation du Trias et 
passant au Crétacé inférieur de la Montagne Bakony, on у trouve égale- 
ment des séries interrompues par l’émersion. Les séries á lacunes se 
trouvent généralement dans les parties marginales de l’extension des for
mations jurassiques, ou bien á proximité de ces dernieres, et elles se 
composent de formations néritiques et mérne littorales. Les séries con
tinues se sont développées dans les parties embrassées par les territoires 
de facies marginal, c ’est-á-dire la oü le bassin fut couvert d’eau pendant 
le Jurassique entier. Dans ces profils, on ne peut pás démontrer chaque 
horizon faunistique, mais, en mérne temps, on ne peut prouver aucune 
véritable lacune sédimentaire. A en juger des examens effectuées jusqu’á 
présent, le manque partiéi de la fauné caractéristique des zones á Ammoni
tes se laisse surtout ramener aux conditions de facies.

En encadrant les faits et les relations connus aux cours de l’examen 
détaillé dans l’ensemble de nos connaissances sur la Montagne Centrale et 
en les mettant en corrélation avec les phénoménes analogues des mon- 
tagnes Vértes et Gerecse, celles de Tata, Dorogét des environs d’Esztergom, 
on peut constater que le bras de mer de notre Montagne Centrale se 
rétrécit et se démembra au début du Jurassique. Les formations de facies 
marginal du bras de mer sont en général paralleles á la direction de la mon
tagne. Les limites du réservoir de sédiments ainsi formé ne changeait pás 
sur les grandes lignes pendant le Jurassique. Les phases de mouvement de 
l’écorce terrestre de la région méditerranéenne de cette époque-lá ne se 
présentent sur notre territoire que par quelques oscillations plus ou 
moins grandes.

La formation du minerai de manganese de qualité industrielle, don- 
nant de l ’importance économique aux formations jurassiques de la Mon
tagne Bakony, se présente aussi sous un nouveau jour. Le territoire de mi
nerai de manganese situé dans le triangle Lókut—Eplény— Olaszfalu, 
étudié dans le détail par l’auteur, est entouré de deux cőtés de formations 
néritiques et mérne littorales. Le mode de gisement lacunaire est démon- 
trable dans les mines de manganese aussi. Tous ces faits prouvent que le 
minerai de manganese s’est produit exclusivement dans les parties margi
nales. Cependant, on ne trouve pas d’accumulation de qualité industrielle 
du minerai de manganese dans toutes les parties des territoires marginaux. 
Si Гоп examine tour á tour toute les caractéristiques — connues mérne 
par la littérature — des séries ä minerai de manganese ouvertes par Гех- 
ploitation miniére, on peut constater que ces territoires présentent des 
caractéristiques propres aux couches á gisements de minerai de manganese 
de qualité industrielle, et qui ne se retrouvent pas dans les autres forma
tions jurassiques. Telles sont: les formations argileuses des roches en- 
caissantes des gisements de manganese, les argiles á substance organique, 
les restes de plantes houillifiés, les troncs silicifiés. En tenant compte 
de ces faits-lá, les gisements de minerai de manganese de qualité industriel-
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le doivent étre considérés comme terrains d’accumulation des matieres 
у transportées des territoires oü la corrosion était dominante. Le minerai 
primaire, oxydique se trouve prés du bord ancien, tandis que le facies 
carbonaté, indiquant un milieu plus réductif se place du cóté intérieur 
de la zone d’oxydation. Quant au développement du milieu réductif, il 
faut attribuer de Timportance á la substance organique, transportée 
dans le réservoir de sédiments.

ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЮРСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
ГОР БАКОНЬ*

Й. КОНДА

В настоящей работе автором описывается часть познанных при ли
тологическом изучении юрских отложений гор Баконь фактов, наиболее 
важная с точки зрения оценки палеогеографических условий, а также при
водятся выводимые из этих фактов заключения без перечисления огром
ной массы детальных данных.

В процессе своей работы он доказал, что в области гор Баконь, наряду 
с беспрерывными толщами, развивающимися седиментационной последо
вательностью из триасовых отложений и переходящими и в нижний мел, 
встречаются также толщи с перерывами, обусловленными временными 
наступлениями континентального режима. Прерывистые толщи обычно 
располагаются на окраинах области развития юрских образований, или 
же в близости их, причем они слагаются мелководными и даже литораль
ными отложениями. Беспрерывные толщи образовались на участках 
между областями краевой фации, а именно в тех частях бассейна, которые 
в течение всего юрского периода были покрыты водами моря. В этих раз
резах не могут быть выделены все фаунистические горизонты, но не 
представляется возможным доказать ни наличия фактических перерывов 
в осадкообразовании. Судя по данным проведенных до сих пор исследова
ний, частичное отсуствие характерной фауны аммонитовых зон можно 
объяснить прежде всего соответствующими фациальными условиями.

Рассматривая познанные при детальных исследованиях факты и 
взаимосвязи в масштабе Среднегорья и сопоставляя их с аналогичными 
явлениями в горах Вертеш, районе г. Тата, горах Герече, районах гг. Дорог 
и Эстергом, можно установить, что в начале юрского периода ответвление 
моря на территории Среднегорья суживалось и оказалось рассеченным. 
Образования краевой фации данного морского ответвления могут просле
живаться приблизительно параллельно простиранию горного сооружения. 
Границы формировавшегося осадконакопительного бассейна в течение

* Резюме кандидатской диссертации автора 
15 Évi je lentés 1961. évről I. -
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юры остались в больших чертах постоянными. Познанные на территории 
средиземноморского региона фазы движений земной коры, приуроченные 
к данному периоду, на рассматриваемой нами терриотрии проявлялись 
лишь в виде более или менее значительных колебаний.

Образование промышленной марганцовой руды, придающее эконо
мическое значение юрским отложениям гор Баконь, тоже получает новое 
освещение. Область развития марганцевых руд, расположенная в треу
гольнике сс. Локут-Эплень-Оласфалу, детально изученная автором, окру
жена с двух сторон мелководными и даже литоральными образованиями. 
Условия прерывистого залегания могут быть выявлены и на территории 
горной разработки марганцовых руд. Эти факты говорят за то, что фор
мирование марганцовых руд приурочено к краю бассейна. Однако, не во 
всех частях краевых областей встречаются промышленные вскопления 
марганцовых руд. Если взять по очереди опубликованные характеристики 
познанных в процессе горной эксплуатации марганценосных толщ, то мо
жем отметить, что эти территории обладают такими характеристиками, 
невыявляемыми в других областях развития юрских отложений, которые 
присущи районам промышленных месторождений марганцовых руд. 
Такими являются: глинистые образования, сопровождающие марганцовые 
залежи; глины, содержащие органические вещества; обугленные расти
тельные остатки и окремнелые стволы деревьев. С учетом этих фактичес
ких данных можем установить, что месторождения промышленных мар
ганцовых руд приурочены к тем местам, где накопились материалы, по
ступавшие из областей, большей частью подверженных химическому вывет
риванию. Первичная окисьная руда встречается в близости бывшего 
края бассейна, в то время как карбонатную фацию руды, указывающую 
на более восстановительную среду, находим на внутренней стороне зоны 
окисления. Значительную роль в создании более восстановительной среды 
следует приписывать органическим веществам, привнесенным в осадкона
копительный бассейн.


