
A  lencsehegyi dácitelőfordulás földtani jellege és kora
írta: Muntyán István — Muntyánné, Békési Margit

A dorogi barnakőszénterület ÉK-i részén, a 
Pilis hegységhez csatlakozó ún. lencsehegyi ku
tatási területen (1. ábra) 26 db kőszénkutató 
fúrás harántolt paleogén rétegekben dácitot (I. 
táblázat). Először a medence É-i részén, a Duna 
közelében mélyült Esztergom 20. sz. fúrásból 
ismertük meg a dácitot.

A lencsehegyi kőszénkutatás során Nagy Géza 
hívta fel a figyelmet az eocén rétegeken belül 
is előforduló dácitra, majd e sorok írói az oligo- 
cén képződményekben hasonló előfordulásokat 
ismertek fel.

A mélybeli előfordulásokban bizonyos rend
szeresség, ill. törvényszerűség volt felismerhető 
a kutatás során. Ugyanakkor a dácitelőfordulá- 
sok az üledékes rétegekkel látszólag ellentmon
dásos kapcsolatban állanak. A magmás- és üle

dékes rétegek viszonyának ellentmondásait, va
lamint a dácit vulkánosság korát részletes ré- 
tegtani vizsgálatokkal és általános földtani meg
figyelésekkel tisztáztuk.
I. KŐZETTANI JELLEG

A felszínről és a kőszénkutató fúrásokból zöl
desszürke, szürke, szürkészöld, gyakran szeny- 
nyesfehér. ritkán ibolyásszürke, többnyire ri
deg, kemény, tömör biotitdácitot, kevesebb grá
nátos bititdácitot, ritkán biotit-amfibolos dá
citot, alárendelten riodácitot ismertünk meg. 
Felszíni előfordulásai limonitfoltosak. Szövetük 
mikroholokristályos-porfiros, vagy mikro-holo- 
kristályos-vitroporfiros, olykor pilotaxitos-mik- 
roholokristályos-porfiros, néha folyásos jellegű.

A kőzettani vizsgálatok az ún. „Dorogi szer
ződés” keretében a Magyar Állami Földtani In-
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téízet laboratóriumában készültek. Kiértékelé
süket a lencsehegyi kutatás felderítő fázisáról 
készült kutatási zárójelentésében Nagy Géza 
adta meg.

A dácit jellemző ásványos összetétele:
80—90% alapanyag,
8—10% plagioklász,
1— 4% biotit, biotit zárványos gránát 

(ez utóbbi viszonylag ritka).
A dácit felszíni előfordulásai az 1. sz. ábrán 

vannak feltüntetve.

II. A DÁCIT HELYZETE A PALEOGÉN 
RÉTEGEKBEN

A lencsehegyi dácitok harmadidőszaki réte
gekben való előfordulásait rétegtani elhelyezke
désük és gyakoriságuk alapján az alábbi négy 
főcsoportra oszthatjuk:

1. Triász-eocén rétegek határán lévő előfor
dulás. Ezideig három kőszénkutató fúrás harán- 
tolt a felsőtriász mészkő és a középsőeocén 
szubplanulátuszos kőszénösszlet fekvőjének ha
tárán dácitot. (Az E. 51. sz. fúrásban az alap- 
hegység és a dácit érintkezése valószínűleg tek
tonikus.)

2. Az eocén rétegeken belüli dácitelőfordulá
sok rétegtani helyzete. A középsőeocén szub
planulátuszos kőszéntelepben, ill. annak köz
vetlen édes- és csökkentsósvízi vegyesfáciesű 
rétegekben gyakran találunk dácitot; a perfora
tuszos kőszéntelep két padja között olykor két 
zónában is előfordul. A perforatuszos és sztriá
tuszos kőszéntelepek közötti rétegekben és a 
sztriátuszos telepben — a két kőszénpadot 
megosztó — dácitréteget ismertünk meg. Rit
kán ez utóbbi kőszéntelep fedőjében is fellel
hető dácitelőfordulás.

3. Az eocén-oligocén rétegek határán lévő 
dácitelőfordulás. Helyenként a dácit. fekvőjét a 
períorátuszos kőszénösszlet alatti édesvízi-csők- 
kentsósvízi rétegek, vagy a períorátuszos kő
széntelep alkotja. Máshol a sztriátuszos kőszén
telep fölötti homokkő, olykor pedig felsőeocén 
nummuliteszes-, lithothamniumos mészkő a 
dácit fekvője. Általában jellemző az eltérő ré- 
tegtani helyzetű eocén fekvő és az oligocén al- 
sórupéli tarkaagyagos, konglomerátumcsíkos 
homokkőből álló! fedő.

4. Az oligocén rétegeken belüli dácitelőfor- 
dulások rétegtani helyzete. Több fúrás véko- 
nyabb-vastagabb pleisztocén vagy holocén réte
gek alatt dácitot. majd alsórupéli rétegeket ha- 
rántolt. Más fúrásokban olyan dácitelőfordulá- 
sokat is észleltünk, melyeknek fekvője és fedője 
eg\ aránt alsórupéli alsóhomokos összletbe tar
tózó finomhomokkő.
III. AZ ELŐFORDULÁSOK FÖLDTANI 
JELLEGE

Egy fúrásban legfeljebb három dácit szintet 
találunk. így pl. az E. 99. sz. fúrásban az oli

gocén rétegeken belül az alsóhomokos összlet- 
ben az egyiket, az eocén-oligocén határán a má
sikat, a perforatuszos kőszéntelep fekvőjére te
lepülve. A harmadik a szubplanulátuszos kő
széntelep fedőjében alkot viszonylag vékonyabb 
betelepülést.

Jellemző, hogy a dácit betelepülések a har
madidőszaki rétegek különböző szintjeiben, 
különböző zónáiban fordulnak elő, nem pedig 
azonos szinteken, azonos rétegek által közre
fogva. A lencsehegyi terület paleogén rétegei
ben ezideig 13 féle rétegtani helyzetű dácit
előfordulás mutatható ki. A betelepülések ilyen 
jellegű rétegtani szórtsága felveti és részben 
igazolja a benyomulásos jelleget. Nem valószí
nű, hogy valamennyi esetben effúzióról, vagy 
explózióról lenne szó. Ez ellen szólnak:

a) explóziós jelenségek hiánya a dácitnak 
megfelelő rétegtani helyzetű szintekben a távoli 
vagy közeli környéken;

b) effúziós jelenségek hiánya, a felületeken 
jellegzetes, ún. vulkáni kisformák nem ismer
hetők fel;

c) a dácitelőfordulás környezetében annak 
denudált törmelékei sem lelhetők fel, a szálban 
álló dácit egyenes folytatásaiként;

d) a dácitelőfox’dulások horizontálisan élesen 
lehatároltak, idősebb törésvonalak mentén hir
telen megszűnnek, vagy a törésvonal mentén 
fiatalabb földtani szintekbe tartozó képződ
mények közé nyomulnak.

Lakkolit teleptelér és tektonikailag prefor
mált ferdetelér intrúzióra következtetünk a 
földtani megfigyelések általános adataiból. Kö
vetkeztetésünket néhány adat döntően befolyá
solja:

a) több olyan fúrásban, melyek a dácitba 
üledékes rétegekből magfúrással harántoltak, 
majd annak átharántolása után az ugyancsak 
üledékes fekvőbe magfúrással jutottak át, ész
lelhető volt a dácit fekvőjének és fedőjének 
gyengébb-erősebb pörköltsége. A kontakt hő
hatás okozta elváltozás az üledékes fekvőben és 
fedőben is 20—40 cm mélységig észlelhető;

b) néhány fúrásban a períorátuszos kőszén
telepet kettéválasztó dácitteleptelér alatti telep- 
részlet a dácit fölött — olykor 1—200 m-rel 
feljebb — zavartalanul folytatódik. Az alsó és 
felső teleprészlet vertikálisan összeillesztve ré- 
tegtanilag szinte hiánytalan egységes egészet 
alkot;

c) általában eocén és oligocén rétegek za
vartalan rétegtani egységüket megtartva üle
dékhézag vagy üledékhiány nélkül folytatód
nak a dácit felett is;

d) a dácitot határoló eocén vagy oligocén üle
dékek rétegtanilag nem mutatnak olyan kifejlő
désbeli változásokat, melyekből vulkanizmus- 
sal vagy általában magmatizmussal kapcsolatos 
nyugtalanabb időszakra lehetne következtetni;

e) a dácit fedőjében lévő kőszén Olykor kok- 
szosodott vagy koromszén-szerű megjelenésű;
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í) a dácit szövettani jellege intrúziós. 
Ezekben a pontokban felsorolt jelenségek 

szólnak az aktív felszíni vulkánosság ellen és 
döntenek a szubvulkáni benyomulásos, lakkolit 
jelleg mellett (2. és 3. ábra)

A kontakt jelenségek gázokban és vízben sze
gény, alacsony hőmérsékletű, csökkent mozgású 
magma felnyomulására utalnak. A benyomuló 
magma viszonylag kis kiterjedésű teleptelére- 
két hozott létre. A már csak szinte mechanikái
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hatású olvadék ott törte át az üledékes képződ
ményeket, ahol azoknak a legkisebb volt a me
chanikai ellenállása. Ezért gyakoriak az eróziós 
diszkordanciavonal menti és a kőszéntelepek 
közötti benyomulások.

Felmerülhet dácit effúzió lehetősége a pire
neusi mozgások kapcsán is, az eocén-oligocén 
rétegek határán, ahol egyébként nincsenek meg
bízható, biztos adataink a dácitot fedő oligocén 
rétegek érintkezési zónájának kőzetanyagáról. 
Azonban a hosszú infraoligocén denudációs idő
szak alatt keletkezhetett volna annyi törmelék- 
anyag, mely a dácitelőfordulás folytatásaként 
annak környékén az eocén rétegek denudált fel
színén legalább nyomokban fennmaradhatott 
vola és amely az aktív kitörést igazolná. Ilyen 
nyomokat nem ismerünk. A dácit horizontális 
lehatároltsága hasonló, mint az eocén és oligo
cén rétegeken belüli előfordulásoké.

Az eocén-oligocén határon dácit az eocénnak 
legkülönbözőbb tagjaira települve fordul elő. 
A nummuliteszes-lithothanniumos mészkövön 
éppen úgy, mint a perforátuszos vagy sztriá- 
tuszos rétegek valamely tagján megtaláljuk. 
Ebből következhetnék az is, hogy a pireneusi 
mozgások utófázisában, az oligocén transzgresz- 
sziót közvetlen megelőző időben, tehát az infra
oligocén denudáció legvégén következett volna 
be aktív vulkáni tevékenység. Azonban ez sem 
igazolható. Tény ugyanakkor, hogy az eocén- 
oligocén határán lévő dácit az eocén rétegeknek 
kisebb-nagyobb mértékben denudált felületén 
települt. Így hát minden valószínűség szerint 
ez is benyomulásos szerkezet és rétegtani hely
zete pusztán kőzetmechanikai okokra vezethető 
vissza.

Lencsehegyen a legfiatalabb harmadidőszaki 
képződmény az oligocén rupéli emelet forami- 
niferás agyagmárgájának alsó és középső szint
je, valamint az alsórupéli ún. alsóhomokos össz- 
let. Ez utóbbiban ismertünk meg a kutatás so
rán vastag dácitelőfordulást, mely megjelené
sénél fogva ugyancsak benyomulásos jellegű. 
Fedője és fekvője gyengébben-erősebben pör
költ. Három fúrásban a dácitot oligocén kép
ződmények fogják közre. Az E. 99. sz. fúrásban 
a dáciton oligocén kőszéntelep közeli fedőjére 
jellemző Congeria brardii-t tartalmazó aleuritos 
agyagmárga települ. Ez a dácit benyomulása 
következtében teljesen átégett. Az egyébként 
zöldesszürke kőzet és a benne lévő jómegtartású 
ősmaradványok feketére pörkölődtek. Dácittufát 
vagy törmeléket a környező fúrásokban nem 
észleltünk. Aktív vulkáni tevékenység nyomai 
ez ideig az oligocénból is ismeretlenek.

Az előfordulásoknak horizontális és vertikális, 
de tektonikailag és kőzetmechanikailag irányí
tott szórtsága nemcsak a magmafeltörés íömzs-, 
majd rétegszerű benyomulását teszi valószínűvé, 
de ezek térbeli helyzete, megoszlása, vastagság- 
viszonyainak változása egy már korábban ki
alakult szerkezetet igazol. Igazolja még Nagy

Géza és Szabó Nándor szóban közölt feltevését 
a hasadékszerű felnyomulási centrumot illetően, 
melyet az E. 45., E. 55. és az E. 99. sz. fúrások 
által alkotott háromszög környékére helyezik. 
Itt találjuk ugyanis a magmafelnyomulás tör
zsét. Egy másik, kisebb centrum alakult ki a 
Babszky-hegy környékén és északabbra a Mé
hes-völgyben is. A dácit felnyomulása minden 
valószínűség szerint K—NY-i irányban a Duna 
vonalában kialakult nagyobb töréses hasadék 
mentén történt. Ezt látszik igazolni az E. 20. sz. 
fúrásban mutatkozó dácit, mely valószínű Nyu
gat felé tovább nyomozható.

A dácitelőfordulásokat rétegtanilag értékelve, 
a földtani szelvények tanúsága szerint, az üle
dékes kőzetrétegek közé benyomuló dácit szinte 
kistektonikai egységként más-más földtani 
szintben jelenik meg. A teleptelérek rétegtani 
helyzete tehát csaknem szerkezeti egységként 
változik. Ezeket a tektonikus egységeket pedig 
a pireneusi mozgásoktól kezdve a fiatal paleo- 
gén kéregszerkezeti mozgások alakították ki.

A kőzetmechanikai tényezőről pedig elmond
hatjuk, hogy legkisebb a kőzetrétegek közötti 
mechanikai ellenállás, ahol legélesebb a verti
kális fácieskülönbség és így az érintkező réte
gek konzisztencia viszonya erősen eltérő. Ilyen 
helyeken tulajdonképpen kicsi a kohéziós kap
csolat az egymásra települt, egymással réteg
tanilag érintkező képződmények között.

A feltörekvő magma az egyik szerkezeti egy
ségből a másikba átlépve a vető mentén ezeket 
a gyengébb ellenállású zónákat „kereste” meg.

IV. A DÁCIT INTRŰZIÓ KORA
A lencsehegyi — dorogi medencei — dácit- 

vulkánosság a neogénba helyezhető. A neogé- 
non belüli idejét egyelőre csak valószínűsíthet
jük. Mindenesetre anyaga, anyagának kőzettani 
jellege alapján helvét-torton andezitvulkános
ságot követő — esetleg vele egyidejű — mag
mafeltörésre gondolhatunk és így feltehetően 
a steyer-, illetve új-steyer mozgásokkal lehet 
kapcsolatos, és talán mint a Dunazug-hegység 
legfiatalabb magmás képződményét tarthatjuk 
nyilván. Az intrúzió legkorábbi idejét az ande
zittel együtt a helvét-torton határára tehetjük. 
A kőzettípust tekintve azonban indokoltabbnak 
látszik a fiatalabb steyer szakaszhoz kötni. A 
főtömegében andezitből álló Babszky-hegy dá- 
citanyagának települési viszonyai is az andezit- 
nál fiatalabb korára utal.

V. A DÁCIT INTRŰZIÓ OKOZTA 
MÁSODLAGOS SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK 
JELLEGE

A lencsehegyi kutatási terület É-i és ÉK-i ré
szén a kőszéntelepek egyes szerkezeti egység
ben sajátságos térbeli helyzetbe kerültek a dá- 
citbenyomulás miatt. A dácit feletti kőszéntele
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pék valószínűleg boltozatszerűen hajlottak, míg 
az alatta fekvő telepek térbeli helyzete viszony
lag zavartalan, illetve a tektonikus mozgások 
által meghatározott helyzetet foglalnak el. A

magmabenyomulás következtében feltolt réte
gek egyes kisszerkezeti egységekben lokális rá- 
tolódásokat, másodlagos szerkezeti alakulatokat, 
idősebb vető menti, tehát vonal menti begyűrő-
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déses formákat hoztak létre néhány idősebb tö
résvonal mentén. Az első ilyen jellegű megfi
gyeléseket Nagy Géza 1968-ban tette a lencse
hegyi, általa földtanilag értékelhetővé tett fel
tárásban. Mi ezeket a dácit benyomulásokkal 
kapcsolatos lokális — csak a dácit feletti réte
geket érintő — nem általános nagyszerkezeti 
viszonyokat tükröző jelenségeknek tartjuk. A 
lencsehegyi kutatási terület általános tektoni
kai viszonyai a dorogi barnakőszénterület többi 
részével megegyezik. Hasonlóképpen többszö
rös dilatációs kratogén mozgásokkal rögökre ta
golt területnek tartjuk. Tektogenetikailag szo
rosan a medencéhez tartozik, annak szerves ré
szét képezi.

VI. A DÁCIT INTRÜZIÓ GAZDASÁGI,
g y a k o r l a t i  je le n t ő sé g e

A bányászati tervezésnél érdemesnek látszik 
annak lehetőségét megvizsgálni, hogy a dácit 
alatti és fölötti, helyenként műrevaló magas 
kalóriájú kőszéntelepek feltárásánál a fő vágat- 
rendszer dácitba való helyezése milyen esetle
ges előnyökkel járhat.

A kőzet nagy szilárdsága és állékonysága 
szükségtelenné teheti a költséges biztosítási és 
fenntartási munkákat. A feltárások során kike
rülő „meddő” pedig esetleg építkezési, útépí
tési és egyéb célokra hasznosítható lehet. Ennek 
előzetes eldöntéséhez a lencsehegyi dácit né
hány kőzetmechanikai jellemzőjét adjuk meg: 
térfogatsúly: 2,45 t/m3, vízfelvevőképesség:
0,6—1,2%, fagyállóság: fagyálló, egyirányú
nyomószilárdság: 606—1098 kg/cm2. (A vizsgá
latokat az atmoszferiliák hatásának 2 évre ki
tett mintákon végeztük.)

A lencsehegyi kőszéntelepek minőségi vizs
gálatából kiderült, hogy azok lényegesen jobb 
minőségűek voltak, mint a medencebeliek. A 
szubplanulátuszcs kőszénösszlet pl. közel 1000 
kalóriával magasabb fűtőértékű, hasonló hamu- 
tartalom mellett, mint a medencebeli.

Figyelemre méltó, hogy a kőszéntelep mind
két területen csaknem azonos kifejlődésű, szén- 
kőzettanilag egymáshoz közel álló.

Egyes, dácithoz kontakt helyen — lokálisan 
— a kőszén fűtőérték kalóriája több, mint 6000. 
A szubplanulátuszos kőszéntelep súlyozott át

lagkalóriája 5150 — 34 db kőszénkutató fúrás 
alapján.

A lencsehegyi kőszéntelepek viszonylagosan 
jobb minősége minden bizonnyal a fiatal szub- 
vulkáni tevékenységgel hozható összefüggésbe. 
A nagy viszkozitású kőzetolvadék benyomulá
sának mechanikai hatása, valamint a magma
test lehűlése során a környezetének átadott hő 
biztosította a kőszéntelepek jó irányú minőségi 
változását.

Itt említjük meg, hogy a dácitban, az oligocén 
és eocén üledékes mellékkőzetekben szulfidos 
ásványos-érces impregnációk, mikrotelérek is
merhetők fel, melyek körül a kőzetek elszíne- 
ződtek. Ezeknek az utólagos hidrotermális hatá
soknak valószínű csak földtani jelentőségük 
van.

Rostos gipsszel, alárendelten barittal kitöltött, 
maximálisan cm-es nagyságrendű telérek és 
ezeknek a porózus kőzetekben másodlagos kö
tést produkáló impregnációi a lencsehegyi ku
tató lejtősaknában is észlelhetők voltak, a per- 
forátuszos kőszéntelepben és az azt kísérő ho
mokos mellékkőzeteiben.

A dorogi medence alaphegységében egyes 
helyeken kialakult hidrotermális kürtőszerű 
kavernák, barlangok és azok gipszes vagy ba- 
ritos bekérgeződései, kiválásai is a dácit intrú- 
zió utóhatásaival hozhatók kapcsolatba.

A dácit intrúzióval kapcsolatos mikrotelérek- 
kel és az érces impregnációkkal bővebben kü
lön tanulmányban foglalkozunk.

A lencsehegyi dácit intrúziók felismerésével 
és rétegtani helyzetük tisztázásával a dorogi 
medence összefoglaló szelvénye módosult (4. 
ábra).

GEOLOGISCHER CHARAKTER UND ZEIT ALTÉR 
DBS DAZITOVORKOMMENS LENCSEHEGY

István Muntyán, Frau Muntyán, Margit Békési 
Auf Grund von Angaben aus stratigraphischen 

Untersuchungen, geologischen Beobachtungen und 
Bohrungen haltén die Verfasser die Dazitvorkommen 
im N ö Teil des Braunkohlengebietes von Dorog ikrem 
Wesen naeh für hypabyssische subvulkanisehe Lakko- 
lit-Flözadem. Sie bestreiten auf dem genannten Gebiet 
den palaogeneii Vutkanismus. Das Altér dér Intrusion 
légén sie ins Neogen. da sie es mit den steyrischen 
Krustenstruktur beugungen im Zusammenhang sehen 
und betrachten die Intrusion als den jüngsten Mag
matit des Dunazug-Gebirges,
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