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KIFEJLŐDÉSI KÜLÖNBSÉGEK OKAI A DÉLNYUGATI-
ÉS ÉSZAKKELETI-BAKONY EOCÉN KÉPZŐDMÉNYEIBEN

í r t a :  K o p e k  G á b o r

Az elmúlt években folytatott tanulmányaim során (1959, 1960) 
bizonyos különbségeket mutattam ki a Délnyugati- és az Északkeleti- 
Bakony eocén kifejlődései között. E különbségeket — ha nem is részle
tekbe menően — már egyes korábbi szerzők is felismerték, így H antken 
M. (1875a, 1875b), Bertalan K. (1944), Jaskó S. (1935) és Szőts E. 
(1948, 1956).

A terület bejárása során arra a következtetésre jutottam, hogy ezek
re a különbségekre a magyarázatot az Északi-Bakonyban, Bakonybél— 
Pénzesgyőr—Fenyőfő környékén kell keresnünk. így került sor 1961- 
ben a szóbanforgó terület egy részének földtani újrafelvételére.

Munkám eredményes végzését elsősorban az tette lehetővé, hogy 
korábban K ecskeméti T.-ral közösen sikerült a nagyforaminiferák 
segítségével az addig többnyire tagolhatatlannak vélt „főnummuliteszes 
mészkőösszletet” szintekre bontani és ezeket a szinteket az egész Bakony 
területén kimutatni (K opek— K ecskeméti 1960). Az említett szintek 
tanulmányozása a földtani fejlődéstörténet igen részletes elemzésére 
késztetett, melynek során tisztázódott, hogy a két területegység között 
az egyes szinteken belül fennállott-e a kapcsolat, vagy sem.

* * *

Eocén képződmények
A terület legidősebb eocén képződménye a korallos—lithothamniumos 

mészkő. A kőzet legtöbbször fehéres-sárgás, világosszürke, ritkán 
világosbarna. Igen kemény, tömör, cukorszövetű, tömeges megjelenésű 
kőzet.

Ősmaradványtartalma igen csekély, makroszkóposán még a név
adó telepes és magános korallok és lithothamniumok is ritkák benne; 
igen gyéren Nummulites aturicus Joly et Leym . forma A példányok,
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illetve csiga- és kagyló-kőbelek találhatók még a kőzetben. Igen fontos 
jelleg a N. laevigatus (Brug.) faj teljes hiánya. Yékonycsiszolatban a 
kőzet uralkodóan foraminiferák, alárendelten apró nummuliteszek hal
mazából áll.

Pénzesgyőr környékén egyetlen helyen, a Ree-hegyen fordul elő a 
meszes homok és homokkő fekvőjében. Vastagsága kb. 10 m. Bakony- 
bél környékén viszont általánosan elterjedt. A Halomány bázisát és a 
Kálváriahegy főtömegét ez a kőzet alkotja.

A korallos-lithothamniumos mészkőre lapos Nummulites-példányokat 
tartalmazó meszes, aprókavicsos homok és homokkő, illetve homokos 
mészkő (egymást helyettesítő, máskor egymással váltakozó) rétegei 
települnek. Bár Pénzesgyőr és Akiipuszta környékén négy helyen is 
ismert feltárásban (Pénzesgyőrtől D-re a romos tanya melletti útbevágás- 
ban, a Tilos-erdei homokgödörben, a Ree-hegyen és Putri-major mellett), 
mégis csak a Ree-hegyen lehetett megfigyelni a két képződmény egymásra- 
települését.

Az összlet kőzettani szempontból igen változatos; anyaga, szemnagy
sága és kötöttségi foka különböző. A durva törmelékanyag (kavicsok) 
maximális szemnagysága 1—2 cm; kvarc, illetve kvarcit és kilúgzott 
tűzkő-anyagúak, nummuliteszes mészkőkavics e rétegsorban nem talál
ható. A homok és homokkő nagy limonittartalmával, okkersárga színé
vel tűnik ki.

Igen jellemző a képződménycsoportra egy lapos Nummulites-faj 
tömeges megjelenése. A fajt egyelőre nem sikerült pontosan meghatározni, 
annyi azonban biztos, hogy — Szőts E. (1956) közlésével ellentétben — 
nem a Nummulites laevigatus (Brug.) fajjal azonos. Ugyancsak nagy 
tömegben jelentkezik a kőzetben egy egyelőre meg nem határozott apró 
Nummulites-íaj is, továbbá kuriózumként előkerült a Nummulites sis- 
mondái (?) d 'A rchiac faj egy-két példánya is. Makrofossziliát egyetlen 
Ostrea példányon kívül nem sikerült gyüjtenem. E képződménycsoport 
kétségkívül azonos a már Noszky J. (1939— 1940) és Bertalan K. 
(1944) által felismert osztreás homokkal.

Az említett összletekre a Tilos-erdei homokgödörben fokozatos 
átmenettel molluszkumos durva mészkő, a Ree-hegyen Nummulites 
aturicus—N. deshayesi tartalmú mészkő települ. Harmadik heteropikus 
fáciesnek a nummuliteszes meszes konglomerátum tekinthető.

A molluszkumos durva mészkőre jellemző a molluszkum-kőbelek 
tömeges, gyakran lumasella-szerű megjelenése. Ott, ahol fekvője homok, 
illetve homokkő, a mészkő is homokos, sőt gyakran apró kavicsokat is 
tartalmaz. Az említett lapos Nummulites-íélék ebben a részben is meg
találhatók. Felső része kis keménységű, néhol márgajellegű és gyér 
AsszZz/íö-tartalmával tűnik ki.

Molluscum-faunája sokszor még nemre is nehezen meghatározható 
kőbelekből áll, ősmaradvány-együttese általában nem mondható jelleg-
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zetesnek, fajai kevés kivétellel csaknem mindegyik eocén szintben előfor
dulnak. A Molluscum-íajokon kívül kevés a magános, ill. telepes korall, 
valamint a tengeri sün és a rákolló-maradvány. Ritkán lithothamnium- 
telepeket is találni. Természetesen e réteg lelőhelyei további részletes 
gyűjtést és őslénytani feldolgozást igényelnek.

Az összlet nagyforaminifera anyaga érdekesebb. Legjellegzetesebb 
alak a kistermetű Nummulites aturicus Joly et L e ym . forma A és В. E faj 
lencsésen kőzetalkotó is lehet, másutt viszont egy-egy példány is gyéren 
akad belőle. Rajta kívül nagy ritkaságként, egy-egy példányban a Num~ 
mulites baconicus H antk. és a N. millecaput B oub. faj is előfordul. 
Csupán egyetlen, N. laevigatus (Brug.) fajra emlékeztető alakot találtunk, 
ennek azonban a faj típusától eltérő jellegei egyelőre kétségessé teszik 
a faj jelenlétének biztos megállapítását.

Az összlet felső részében az Assilina-fajok is megjelennek, s az 
Alveolina-félék is gyakoribbá válnak.

A kőzet szintbeli hovatartozását Gombás-puszta környékén, továbbá 
Pénzesgyőrtől délre a rátelepülő assilinás márga rögzíti.

A másik (sokkal kisebb elterjedésű) heteropikus képződmény az 
aturicuszos — deshayesis mészkő.

A képződmény többnyire a durva mészkő területén belül kis foltok
ban, vagy annak szegélyein jelentkezik. Egyetlen helyen, Pénzesgyőrtől 
északra az ún. Hamuházi-táblán ismerjük agyagos kifejlődésben is,, 
bár felfelé e szelvényben is fokozatosan mészkőbe megy át.

Legjellemzőbb ősmaradványai a Nummulites aturicus Joly et L e ym . 
és a N. deshayesi d ’A rchiac et H aime. E fajok többnyire kőzetalkotók, 
mellettük azonban tömegesen mutatkoznak egyelőre még meg nem hatá
rozott, aprótermetű Nummuliteszek is. A képződmény makrofaunában 
szűkölködik. Pénzesgyőrtől délre a romos tanya melletti útbevágásban e 
képződmény fedője szintén az assilinás márga.

A harmadik heteropikus fáciesnek a nummuliteszes meszes konglo
merátum tekinthető. Le kell szögeznünk azonban, hogy a konglome
rátum és az előbbi képződmények viszonya sok vonatkozásban még 
tisztázatlan. Középső-eocénbeli helyzete viszont kétségtelen, és az is 
bizonyos, hogy hasonló jellegű képződmények a Bakony központi részén 
az ún. „perforatuszos” (újabban: aturicuszos) szintben — egészen az 
assilinás szintig felmenőén —  igen komoly szerepet játszanak.

A kőzet többnyire szürke, igen kemény, meszes kötőanyagú. Általá
ban a kötőanyag térfogatszázaléka nagyobb, mint a kavicsoké. Á kavicsok 
mérete rendkívül változó, zömmel diónyiak illetve almanagyságúak, 
ritkán fejnagyságú görgetegek is találhatók. A kavicsok túlnyomórészt 
nummuliteszes mészkő-anyagúak, a legnagyobb átmérőjű kavicsok 
kizárólag ebből a kőzetből állnak. Elég gyakori a requieniás mészkőkavics 
és a környék egyéb mezozóos kőzeteinek törmeléke is (mészkő, márga, 
tűzkő). Kvarc- és kvarcitkavicsok szintén előfordulnak.
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Ősmaradványait — a nagyforaminiferák kivételével — részletesen 
nem gyűjtöttük be. A nagyforaminiferák közül a Nummulites aturicus 
J oly et Le y m . és a N. deshayesi d ’A rchiac et Haime A és В formái 
a leggyakoribbak, sokszor kőzetalkotó mennyiségben. Néhány példány 
N. baconicus H antken  fajt is találtunk. A Nummulites-anyagnak 
csak kis hányada koptatott, tehát nagyobbrészt nem bemosott, hanem 
helybenélt állatok házairól van szó.

E képződmény általában a durvamészkő-foltok szegélyeihez csat
lakozik, csaknem mindig az eredetileg is szárazulatként kiemelkedő 
mezozóos „szigetek” közelében. Semmiképpen sem téveszthető össze a 
már tárgyalt meszes homok- és homokkőösszlettel, részben az említett 
Nummulites fajok dominanciája, részben a lapos Nummulites fajok 
teljes hiánya következtében. Jelentősen eltérő a két képződmény kavics
anyaga is (előbbiben nincsenek nummuliteszes mészkőkavicsok!).

A durva mészkőre üledékfolytonossággal az assilinás márga és 
agyagos mészkő 1—2 m vastag rétegcsoportja települ. A terület keleti 
részén e képződménynek nyomát sem találjuk, Gombáspuszta mellett 
és Pénzesgyőrtől délre, a romos tanya melletti útbevágásban jelenik 
meg először, majd nyugat felé egyre döntőbb szerephez jut.

A márga színe szürkéssárga, kis keménységű, a felszínen teljesen 
szétmállik. Az agyagos mészkő keményebb, szintén szürkéssárga, vékony
réteges.

Faunaképében a nagyforaminiferák uralkodnak, nevezetesen az 
Assilina spira d e  R oissy forma A , mely kőzetalkotó, a forma В jóval 
alárendeltebb. Kevés Nummulites aturicus Joly et Le ym . és N. baconicus 
Hantk . fajt is találtunk benne, továbbá még meg nem határozott apró
termetű Nummulites-féléket.

A délnyugati területrész kifejlődésével összehasonlítva az itt feltárt 
assilinás rétegek csupán a szint legalsó részét képviselik.

A soronkövetkező képződménycsoport a perforatus—millecaput— 
discocyclina tartalmú márga- és mészkőösszlet. Kőzettanilag igen sokrétű, 
uralkodnak a márgafajták, de nem ritka a mészkő sem. A kőzetek színe 
a szürkésfehértől a sárgán át a kékesszürkéig változik. Ritkán kevés 
homokot és glaukonitot is tartalmaznak. Megjelenésük a márgafáciesben 
tömeges, a váltakozó mészkő- és márgarétegekben viszont vékonypados.

A képződménycsoport legjellemzőbb ősmaradványai a Nummulites 
perforatus Montf. A és В formái, a N. millecaput Boub. faj és a Dis- 
cocyclinida-félék [Discocyclina sella (d 'Archiac), D. pratti (Michelin), 
D. nummulitica Gümbel, D. variáns (K aufmann), D. aspera Gümbel, 
D. archiaci (Schlumberger), D. papyracea (Boub .)]. A fenti nagyfora- 
minifera csoportok általában együtt fordulnak elő, de a perforatus-félék 
inkább az alsó részeken [lásd: Noszky J. (1944), Bertalan K. (1944) 
„perforátás márga”], a Discocyclina-félék és a N. millecaput viszont a 
magasabb szinttájakon dominál (lásd: Noszky J., Bertalan K. „ortho-
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phragminás márga” és „millecaputos mészkő”). A  határ természetesen 
elmosódott. Az említett fajokon kívül apró Nummuliteszek nagy számban, 
a N. striatus Brug. faj viszont gyéren fordul elő.

Makrofossziliákban e képződmények nem bővelkednek, néhány igen 
rossz megtartású Pectent sikerült csak gyűjteni.

E rétegcsoport aljának márgarétegei rendkívül lazák, könnyen 
mállanak, s ilyenkor a felszínt csaknem kizárólag a Nummulites perfo- 
ratus Montf. A és В formáinak kimállott tömege borítja. (A Discocyclinák 
•és az igen vékony, azonnal széttöredező N. millecaput töredékeit kimossa 
és továbbszállítja az esővíz.) A képződmény igazi jellegét ezért nagyrészt 
csak friss feltárásban vagy aknában lehet jól felismerni.

E képződménycsoport alsó határát feltárásban észlelni nem sikerült. 
A már ismertetett képződményekhez való viszonyával kapcsolatban 
azonban bizonyosra vehető, hogy az assilinás mészkő magasabb szint
tájai és a tulajdonképpeni millecaputos mészkő e területen hiányzik és a 
millecaputos mészkő néven szereplő képződmények valójában a disco- 
cyclinidás—millecaputos szintbe sorolandók, vagyis a lutéciai—felső
eocén határt képviselik.

Az előbbi rétegekre — valószínűleg diszkordánsan — a glaukonitos 
agyag települ. Ez a képződmény kőzettanilag igen közeláll a felette tele
pülő foraminiferás-hantkeninás agyagmárgához; glaukonittartalma na
gyobb, mésztartalma kisebb azénál. A kőzet sárgás vagy világosbarna, 
csekély homok- és nagy glaukonittartalommal.

A terület legfiatalabb eocén képződménye a glaukonitos agyagból 
fokozatosan kifejlődő foraminiferás-hantkeninás agyagmárga. A kőzet 
világosszürke, alján homokos, kissé glaukonitos agyagmárga. Ősmarad
ványokat — a kisforaminiferákat leszámítva — gyéren tartalmaz. 
Sem Nummulites, sem Discocyclina fajokat nem sikerült belőle gyűjtenem. 
Kisforaminifera faunája még feldolgozásra vár, egyes minták iszapolási 
maradékából Kő v a r y  J. Hantkenina fajokat határozott meg.

* * *
Az ismertetett képződmények szintbeli helyzetének tisztázására 

rátérve, korábbi beosztásunk (K opek— K ecskeméti, 1960) nevezéktani 
módosítása vált szükségessé. E munkánk harmadik ábráján (amely a 
Nummulites perforatus Montf. faj szintenkénti %-os elterjedését ábrá
zolta), már annak szerkesztésekor feltűnt, hogy — a többi fajok hasonló 
görbéivel ellentétben — három csúcs jelentkezik. Akkor is felvetődött a 
kérdés, hogy a különböző csúcsok nem jelentenek-e esetleg különböző vál
tozatokat, vagy fajokat. A későbbiek során szorgalmazta a kérdés kivizs
gálását az a tény is, hogy a részletesen feldolgozott külföldi lutéciai szel
vényekben a típusos perforatus megjelenése inkább a lutéciai emelet maga
sabb részére jellemző. K ecskeméti T. —  bár vizsgálatait még nem zárta 
le — mint előzetes eredményt közölte, hogy az első csúcs a Nummulites
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sismondai d ’A rchiac, a második a N. aturicus Joly et Le y m ., a harmadik 
pedig a típusos N. perforcitus Montf. virágkorát jelzi. Az új vizsgálatok 
eredménye csak a középső csúcsnak megfelelő szint esetében jelent 
névváltozást; a korábbi N. perforatus-os szintet helyesen N. aturicus-os 
szintnek kell neveznünk.

Az ismertetett képződmények (a felső-eocénbe sorolt glaukonitos 
agyag és foraminiíerás agyagmárga kivételével) a középső-eocén lutéciai 
emeletébe tartoznak. Szintbeli hovatartozandóságukat — a lapos Nummuli- 
tes-íélékkel jellemzett homok- és homokkőösszlet kivételével —- jelleg
zetes nagyforaminiíera fajaik alapján sikerült megnyugtatóan tisztázni 
(1. táblázat).

A homok—homokkőösszletben domináló lapos Nummulites-íomök 
faji hovatartozandósága egyelőre nem tisztázott, annyi azonban már 
most is bizonyos, hogy nem a N. laevigatas (Brug.) fajról van szó. Az egy
két példányban előkerült N. sismondai d ’A rchiac faj ugyan az yprési 
emeletre utalna, meghatározása azonban egyelőre még nem teljes értékű. 
Ezzel szemben a hovatartozás szempontjából döntőnek kell tekintenünk a 
N. laevigatus teljes hiányát, továbbá azt a tényt, hogy a homokösszlet 
fekvőjében levő korallos-lithothamniumos mészkő (amelyet Noszky J., 
Bertalan K. és Szőts E. a középső-eocénbe helyeztek), Nummulites 
aturicus Joly et L e ym . tartalmával a középső-eocén rétegsor aturicuszos 
szintjébe sorolható.

*  *  *

A bakonyi eocén időszak fejlődéstörténetéről kialakított régebbi 
kép az új kutatások tükrében alapjaiban tévesnek bizonyul. Az eddigi 
elképzelés szerint a monsi — thanéti emeletek üledékhiánnyal jellemzett 
szakasza után egy lassú, de fokozatosan erőteljesebbé váló süllyedés 
indult volna meg, amelyen belül az oszcillációs mozgásoknak csak igen 
jelentéktelen szerep jutott. Az üledékképződés során először kontinen
tális eredetű tarkaagyag, majd édesvízi faunamentes homok, tovább
haladva csökkentsósvízi— részben nyíltabb, másrészt lápmedence szár  ̂
mazású — végül tengeri üledékek keletkezését tételezték fel. A régi 
elmélet szerint a lutéciai emelet alján indult meg a legnagyobb területekre 
kiható és csaknem egységes tengermedencét kialakító süllyedés, amelynek 
során a tenger fokozatosan egyre nagyobb területeket hajtott volna 
uralma alá.

Az előbbiekkel ellentétben áll mai felfogásunk; eszerint a legidősebb 
ismert bakonyi eocén rétegsor csökkensósvízi-tengeri képződményekből 
áll (Eplény 40. sz. fúrás). Az eocén alaprétegének vett szárazföldi tarka 
agyagösszletről bebizonyosodott, hogy többnyire jelentéktelenül vékony 
közbetelepülés, mely csak egyes lencsékben vastagodik; ki. Bétegtani 
helyzete az ún. édesvízi homokösszlet (részben kövületes, néhol 
csökkentsósvízi közbetelepülésekkel) aljára rögzíthető. Nem beszél
hetünk a régi értelemben vett fokozatos, egyenletes süllyedésről sem,
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mivel az új megfigyelések alapján alsó- és középső-eocénünk legjelleg
zetesebb sajátosságának kell tekintenünk az — intenzitásában idősza
konként erősen változó, de hatásában állandó — tengerfenék-ingadozást. 
Hasonlóképpen megcáfolható az az elképzelés, hogy az eocénben egyre 
nagyobbodó, a hegység nagy részére és egész előterére kiterjedő tenger
medence létezett. Csupán szigettengerről lehet szó, amelynek kisebb- 
nagyobb medencéit szűk, 1—2 km-es szorosok kötik össze. Ilyen körül
mények között természetesen nem keletkezhettek nagy területen azonos 
«összetételű és jellegű rétegsorok. Ilyenek valóban nincsenek is, ezzel szem
ben a heteropikus fáciesek egész sorát ismerjük ma már. A talált fauna 
legnagyobb része is inkább fácies-, mint szintjelző; ezzel magyarázható 
az a bizonytalanság, amely az egyes képződmények rétegtani helyzetének 
•értékelésében az idők folyamán mutatkozott.

Természetesen az egyes területek kiterjedése, azok aljzatának rugal
massága vagy merevsége szabta meg a medencék időállóságát. Ettől 
függően találunk teljesebb vagy hiányosabb, diszkordanciákkal tagolt 
vagy folyamatos üledékképződésű rétegsorokat az egymáshoz aránylag 
nagyon közel fekvő területeken. Az általánosabb süllyedés, amelyet 
a régi elmélet hangsúlyozott, valószinűleg csak a felső-eocénben követ
kezett be, ezzel kapcsolatban azonban még tüzetes vizsgálatnak kell 
alávetnünk mélyfúrásaink anyagát.

A fentiek előrebocsátása után szeretnők vázolni — a mellékelt 
vázlatos ősföldrajzi szelvénysorozat segítségével — az északkeleti és 
délnyugati területrészek közötti különbségeket és egyben ezek magya
rázatát is megadni (1. ábra).

A két terület különválása tulajdonképpen már a felső-krétában 
kimutatható. Közismert a túron és a szenon emelet üledékeinek teljes 
hiánya a Keleti-Bakonyban, szemben a Nyugati-Bakony felső-kréta 
'előfordulásaival.

A monsi és thanéti emeletbeli általános kiemelkedés után a sparna- 
cumi emeletben indul meg az üledékképződés K-en és Ny-on. A terület 
központi része szárazföldi gátként továbbra is kiemelkedik, lepusztulásá
nak törmelékanyaga mindkét terület sparnacumi rétegsorában kimutat
ható. A Délnyugati-Bakonyban igen kis területegységeken belül egymás 
mellett és egymás felett sűrűn váltakozva települnek szárazföldi, édesvízi, 
csökkentsósvízi és tengeri üledékek. Ezt a területrészt a sparnacumi 
'emeletben tehát inkább az időszakos kis medencék s az erősen változó 
partvonal jellemzi.

Az Északkeleti-Bakony területén a sparnacumi emeletben már 
nagyobb egységek mutatkoznak, amelyek a későbbiek során is többnyire 
megőrzik állandóságukat. E területrészen az oszcillációk hatása már 
többnyire csak a partmenti sávban mutatható ki, a medencék belseje 
egyveretűbb rétegsort tartalmaz. A heteropikus fáciesek is nagyobb terü
leteken nyomozhatok itt.
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1. ábra. A bakonyi eocén fejlődéstörténeti szelvényei
Jelmagyarázat: 1. szára zulat, 2. tengerszint, 3. m edencealjzat

Fig. 1. Profils de Phistoire devolution géologique de PEocéne de la Montagne
Bakony

Légende: 1. continent, 2. niveau de la m er, 3. b as-fon d  du bassin

Puc 1. Профили истории геологического развития Баконьского эоцена
Легенда: 1. суш а ,2. уровень моря, 3. фундамент бассейна
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A két területrész különállóságát, eltérő fejlődését hangsúlyozza az is, 
hogy míg DNy-on a sparnacumi — yprési emelet határán diszkordancia 
mutatkozik, addig ÉK-en az üledékképződés folyamatos.

Természetesen fentiekkel szorosan összefügg az alsó-eocén kőszén- 
összlet gazdaságilag értéktelen kifejlődése délnyugaton és gazdaságilag 
kiaknázható formában való jelentkezése északkeleten.

Az yprési emeletben a süllyedés kétségkívül mélyebb területeket is 
birtokába vett és igen változatos tengeri üledékek rakódtak le. A tengerrel 
elborított, még mindig csekély kiterjedésű területek már valamivel állan
dóbbak és az oszcillációk hatását már nem a különböző eredésű üledékek 
ismétlődése, hanem a különböző tengeri fáciesek sűrű váltakozása jelzi. 
A terület központi része továbbra is szárazulat. Ez — az itteni üledék
hiányon kívül — a szegélyzónák törmeléktartalmával is igazolható. 
Az északkeleti és délnyugati területek jellegzetes különállása tehát az: 
yprésiben — ha tompítottabb formában is — de lényegében még a sparna- 
cumihoz hasonló módon mutatkozik. Egyes, jól azonosítható fáciesek 
jelenléte a két terület tengeri összeköttetését igazolja. Az összeköttetés 
helyére és viszonyaira vonatkozó pontos adatokkal egyelőre nem rendel
kezünk.

A lutéciai emelet alján (az aturicuszos szintben) a két területet 
elválasztó gát szerepe rendkívül lecsökken. A mindkét területegységben 
egyaránt jelentkező és jellemző nagyforaminifera fauna is az eddigi éles 
különbségek elmosódására utal. Közelebbről megvizsgálva a kifejlődéseket, 
azt tapasztaljuk, hogy DNy-on e szinten belül úgyszólván csak part- 
szegélyi fáciesű mészkőfajták találhatók (kőzetalkotó mennyiségű 
Nummuliteszekkel); északkeleten ellenben a medencebelseji kifejlődések 
válnak uralkodóvá.

A lutéciai emelet alsó részén belül erőteljes kiemelkedéssel kell 
számolnunk. Ezt igazolja a nummuliteszes konglomerátum Ajka—Dudar 
közötti nagy elterjedése is. E konglomerátum eocénen belüli pontos szint
jét a Magyarpolánynál feltárt szelvényben a konglomerátum alatt és 
felett egyaránt megtalálható aturicuszos mészkő rögzíti. A központi 
helyzetű gát tehát csak időlegesen süllyedt a tenger színe alá és egyes 
részletei a konglomerátum-képződés időszakában újra szárazulattá váltak. 
Az innen származó törmelékanyag halmozódott fel nummuliteszes 
konglomerátumként a kiemelt területrészek peremén.

Mint már említettük, központi területen csak az assilinás szint 
mélyebb tagjai ismertek, ezek is csak annak nyugati szegélyén. A két 
területet elválasztó gát tehát ekkor újra kiemelkedett, annyira, hogy min
den tengeri kapcsolatot megszüntetett a két terület között és ezzel meg
akadályozta a délnyugaton annyira jellegzetes Assilina-félék behatolását 
északkeletre. Egyelőre nyitott kérdés, hogy ebben az időszakban a keleti 
terület peremén továbbra is az aturicuszos tenger uralkodott-e, vagy
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ott is kiemelkedés következett-e be. A medencék belsejében az üledék
képződés ekkor is folyamatos.

A millecaputos szintben a központi rész kiemelkedett voltának 
tudható be a jellegzetes millecaputos mészkő teljes hiánya a gát területén. 
Az ÉNY-i és DK-i részek összeköttetése—  ha kis mértékben is — de újból 
helyreállt, a gát területi kiterjedésének rovására. A tengeri kapcsolatot 
a mindkét területen jelen levő millecaputos mészkő igazolja. A discocyc- 
linidás — millecaputos szint képződményeinek vékonysága valószínűsíti 
azt, hogy a gát csak kis mértékben süllyedt a tenger szintje alá.

A lutéciai—felső-eocén határán újra erőteljesebb nagy területre 
kiható mozgás észlelhető. Ekkor a két területrész jellege mintegy megcse
rélődik. A nagyobb és állandóbb süllyedékekkel jellemzett ÉK-i terület 
legnagyobb része — a medencék hajdani nyíltabb régióit kivéve — 
szárazulattá válik és képződménysora erőteljes lepusztulásnak indul. 
Ugyanakkor délnyugaton gyorsabb süllyedésnek indul a terület és az 
üledékképződés a középső- és a felső-eocén között folyamatos marad. Ez a 
jelenség az eddiginél jóval nagyobb medenceterület kialakulását (Ha- 
limba) eredményezi.

A felső-eocénben a süllyedés az egész hegységben általánossá válik 
és az eddigiekhez képest kőzettanilag sokkal egységesebb üledéksor ke
letkezik. A felső-eocén üledékképződési viszonyainak tisztázása és 
kőzettani— őslénytani kérdéseinek megoldása még további részletes 
vizsgálatot igényel. Ennek során a ma még nyitott kérdésekre is bizo
nyára sikerül pontos választ kapni.
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CAUSES DES DIFFERENCES DE FACIÉS DANS LES 
FORMATIONS ÉOCÉNES DES MONTAGNES RAKONY

SW ET NE
par

G . K o p e k

Sur la base de ses recherches antérieures, l’auteur esquisse l ’histoire 
devolution de ГЕосёпе des Montagnes Bakony. Ä l’opposé de la con
ception ancienne, selon laquelle ГЕосёпе eút été caractérisé par un en- 
foncementlentet uniforme, il souligne l’importance du rőle des mouvements 
oscillatoires. Äson avis cen’était pas un bassin unique qui existait pendant 
ГЕосёпе sur cette territoire, mais plutót un archipel, dönt les bassins 
partiels de dimension plus ou moins restreinte ont été liés par des détroits 
resserés. II у a des différences importantes entre les faciés de ГЕосёпе 
de la partié SW et NE de la Montagne, causées par une barriere, située 
au centre du territoire (Bakonybél—Pénzesgyőr) qui a subie des émersions et 
des subsidences périodiques. La présence de la dite barriére est demontrable 
déjá dans le Crétacée supérieur. Elle joueunróle trés important pendant 
le Sparnacien et Yprésien, dans les horizons á Assilinae et N. millecaput 
du Lutécien et á la limité Lutécien—Eocéné supérieure. L ’émersion la 
plus importante se manifeste dans Thorizon á Assilinae, quand la barri-
20 Évi jelentés 1 9 6 1 .  évről I .  -
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ere supprime totalement la communication entre les deux parties de la 
Montagne.

ПРИЧИНЫ ФАЦИАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ЭОЦЕНОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ ЮГОЗАПАДНОЙ И СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ

БАКОНИ
Г. КОПЕК

Автор на основании своих исследований дает очерк истории развития 
баконьского эоцена. В противоположность прежней концепции, согласно 
которой в этой области имело место медленное, равномерное погружение, 
он подчеркивает значение роли колебательных движений. По его мнению 
нельзя в течение эоцена допускать существования на этой территории 
единого морского бассейна, а нужно скорее считаться с существованием 
архипелага, различные по размеру маленькие бассейны которого связыва
лись между собой узкими проливами. Автор устанавливает дальше, что 
между фациями эоцена югозападной и северовосточной частей горного 
массива имеются значительные различия, обусловленные периодически 
поднимающимся или погружающимся барьером в центральной части 
данной территории (район Баконьбел — Пензешдьёр). Наличие этого 
барьера можно доказать уже в верхнем мелу, но он очень важную роль 
играл в спарнакском и ипрском ярусах, в ассилиновом и миллекапутовом 
горизонтах лютетского яруса, а также на границе лютетского яруса и 
верхнего эоцена. Важнейшее поднятие проявляется в ассилиновом гори
зонте, когда упомянутый барьер совершенно нарушает морские связи 
между обеими областями.
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