
T. SZALAI:
TEKTONISCHES SCHEMA DES VOM DONAUELLENBOGEN UMFASSTEN 

GEBIETES UND DER UMGEBUNG VON NASZÁL
Laut Verfasser schlägt das Streichen der mesozoischen Teilgeosynklinale in der 

Umgebung Esztergom —Vác eine nordwestliche Richtung ein. Dieser Trog umgibt 
das Vepor —Gömörszepeser Erzgebirge, d. h. die binnen dem orogenen Trog liegende 
steife Scholle. Demnach kann diese als Zwischengebirge, Nucleus, betrachtet werden. 
Seine Auffassung unterstützt er mit den folgenden sechs Angaben:

1. Der Chocdolomit der Kerngebirge lässt an den Triasdolomit- und Kalkstein 
Transdanubiens erinnern.

2. Die nordöstlich —südwestliche Streichrichtung des transdanubischen Mittel
gebirges erscheint untergeordnet im Gravitationsbild in der Umgebung von Eszter
gom. Die Richtung scheint von der Donaulinie nördlich einzuschlagen. Das Meso
zoikum ist unter der Erdoberfläche von der Umgebung von Esztergom durch die 
Gegend von Dunaalmás bis Érsekújvár zu verfolgen.

3. Das Streichen des in der gedruckten Zone des gebogenen Körpers liegenden 
Gerecse Gebirges ist N —S gerichtet.

Der Rahmen der in der Umgebung von Dorog liegenden Kohlenbecken ist die 
Folge der tektonischen Effekte. Das herrschende Bild des tektonischen Gefüges 
betont die O — W streichenden Brüche. Diese Tektonik meldet sich in der Achse 
des auf Druck in Anspruch genommenen Körpers. Südlich herrschen gemäss der 
Beanspruchung NW —SO-liche Brüche. Nördlich besitzen wir keine Angaben, da 
das Gebiet in die Tiefe gesunken ist.

4. Auf dem Gebiet liegen drei Becken :
a) Szentendre — Visegráder,
b) Bicske —Doroger,
c) Tatabánvaer.

Je östlicher diese liegen, umso tiefer sind sie und ihre nacheozäne Weiterentwicklung 
fand umso früher statt.

5. Die Qualität der Kohle hängt mit dem Tektonismus zusammen. LTnsere 
besten Eozänkohlen werden in den für Biegung beanspruchten Gebieten gefunden.

6. Hinsichtlich der Karstwassereinbrüche sind im Gebiete von Dorog —Tokod 
die ostwestlich orientierten Verwerfungen die gefährlichsten.

Verfasser befasst sich mit dem vulkanischen Kranz des Karpathen-Gebietes. 
Laut seiner Auffassung hängt die Entstehung dieses Kranzes nicht mit dem Sinken 
der Ungarischen Tiefebene, sondern mit dem der einzelnen Nucleen zusammen.

Nach Verfasser schliesst sich die Bugyi— Jászberényer gravimetrische Maxi
mumachse der Darno-Linie an.

Auf den Kohlengebieten verweist er auf die Wichtigkeit der Forschung nach 
den Spurelementen.

A kézirat 1956. április 11-én érkezett be.

4 Geofizikai közlem ények —  5 /3  S
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A DUNAKÖNYÖK ÉS \ASZAL VIDÉKÉNEK TEKTONIKAI VÁZLATA
SZÁL AI TIBOR

A vizsgálódás tárgyát képező területen az alaphegységet mezozoós 
üledékek alkotják. Az a részgeoszinklinális, amelyben a mezozoós üledékek 
kifejlődtek, a Déli Alpoktól északkeleti irányban halad. Ennek felszínen 
levő üledékei a Keszthely hegységtől kisebb megszakításokkal Vác vidé
kéig követhetők.

A részgeoszinklinális üledékképződési viszonyaira igen jellemző: a 
Bakonyban az üledékképződés a kréta végéig, a Gerecsében a titon- 
neocomig, a Pilisben a liászig, a Balaton felvidéken és a Budai hegység 
területén a felső triászig ismeretes.

E részgeoszinklinális keleti. Nagy Magyar Alföld felé néző partja 
már az ókimmériai mozgással kapcsolatban kiemelkedik, a mezozoikum
ban többé nem kerül víz alá. E részgeoszinklinális üledékképződési meden
céje a mai Kis Magyar Alföld felé tolódik el. [A fenyőfői I. számú távlati 
fúrás szelvénye: 0,00— 95,20 m-ig pannon, 95,20-—122,10 m-ig eocén 
tarkaagyag, 122,10— 145,00 m-ig nóri dolomit, 145,00— 152,00 m-ig karni 
felső márgacsoport. A fúráshoz közel a község területén a felszínen megvan 
a felső eocén is. Az eocén itt kiékelődő jellegű, lehetséges, hogy ez a fúrás 
egy olyan területrészt tárt fel, amelynek mélybezökkenése csak a felső 
eocén után történt meg. Ez a területrész tehát szigetként állhatott ki 
a felső eocén tengerből. Ha a további kutatások ezt igazolják, ez esetben 
részgeoszinklinálisunknak nemcsak a Nagy Magyar Alföld felé néző része 
emelkedett ki az ókimmériai mozgás hatására, hanem e részgeoszin
klinális más helyein is ugyanez történt. így tehát a bakonyi vonulat hasonló 
e tekintetben az alpesi geoszinklinálishoz. Mindkét területen megtaláljuk 
a geoszinklinálison belül a küszöböket.]

Ez üledékképződési viszonyokból az is következik, hogy az a rész
geoszinklinális, amely az alpesi hegységképződés kezdetén a mai Kárpáti 
medence területén belül a főgeoszinklinális szerepét játszotta, ezt a szerepet 
fokozatosan elvesztve átadja a mai Nyugati Kárpátok területén húzódó 
geoszinklinálisnak.

Nem tudjuk biztosan, hogy Vác vidékétől a mezozoós részgeoszin
klinális melyik irányban halad. Általános felfogás szerint északkeleti 
irányban kell keresni ez üledék mélybe szakadt tagjait Vác vidéke és a 
Bükk hegység közötti területen. Ezt a lehetőséget a gödöllői és a túrái 
mélyfúrásokból való anyag is valószínűsíti az idősebb triászra, de nem 
bizonyítja. Ugyanis Majzon (3a) szerint csak valószínű, hogy ez a fúrás 
a triászba jutott. Viszont Vadász (19a) szerint a túrái fúrásból a Bükk 
hegység kőzetére emlékeztető szürke, kalciteres mészkő (karni vagy idő
sebb triász üledék), a gödöllői mélyfúrásból pedig a Budai hegységben 
ismert dolomitos dachstein mészkő (rhäti üledék) került elő. Feltételezve, 
hogy a túrái fúrásból valóban triász üledékek kerültek elő, mivel a két 
fúrás egymástól kb. 20 km távolságra fekszik, bár a fúrásokból előkerült 
mezozoós anyagok rétegtanilag és faciológiailag is eltérnek, feltétel nélkül 
nem vethető el a gondolat, hogy a Budai hegység területén meglevő
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mezozoós üledékek ebben az irányban közvetlen kapcsolatban állnak 
a Bükk hegység mezozoós üledékeivel. Lehetséges azonban az is, hogy 
a Buda vidéki és a bükkhegységi mezozoós üledékek a Gödöllő és Túra 
közötti területen közvetlenül nem érintkeznek egymással. Azonban, még 
ha az idősebb triászban megvolt a Vepor—Gömör— Szepesi Érchegységtől 
délre is az összefüggés Buda vidéke és a Bükk között, a fiatalabb triászban 
ez az összefüggés már hiányzott, amint az a túrái és gödöllői fúrások réteg- 
tanilag különböző anyagából megállapítható. Abból pedig, hogy a gömöri 
karszton megvan a rhäti emelet, a rudabányai hegységben a nori emelet 
üledéke, a Bükkben azonban a felső triász nem fejlődött ki, illetőleg, 
ha ki is fejlődött, itt csak a karni emelet üledékei jelennek meg, minthogy 
pedig a gömöri, rudabánya-tornaszentjakabi és a bükki triász egyazon 
üledékgyűjtőhöz tartozik (1er), következik, hogy a Bükkhegység területé
ről észak felé húzódik vissza a triász tenger.

Bármit is fognak a jövő kutatásai megállapítani, ez a megállapítás 
nem érinti azt a már korábban is kifejtett felfogásomat, mely szerint 
Esztergom—Vác vidékén a mezozoós részgeoszinklinális csapását meg
változtatva északnyugati irányban folytatja útját. Az esetben tehát, ha 
a geoszinklinális két ágra szakad, egyik ág folytatódik az idősebb triászban 
a Bükk felé, a másik északnyugati irányban hajlik.

Ez a két ág közrefogja a Veport, a Gömör—Szepesi Érchegységet, 
azaz az orogén ágon belül fekvő merev rögöt, amelyet ezek szerint közbenső 
tömegnek, nucleusnak tekinthetünk. [A triász geoszinklinális részben vagy 
teljesen közrefogja ezt a nucleust. A Selmecbánya vidéki, a Cserhát és 
Mátra andezitjei ezt a területet övezik. A Bükk területén andezit erupciók 
nem voltak. Az Eperjes—Tokaji hegység területén a riolit kitörések hatal
mas méreteket öltenek, megvannak itt az andezitek is. A kitörések ideje: 
szarmata és pannon. Mindebből arra következtetek, hogy ezek felszínre 
jutása általában nem az Alföld mélybesüllyedésével függ össze. A Selmec
bánya, Cserhát. Mátra vidéki andezitek s egyéb eruptívumok megjelenése 
a vepori nucleus, az Eperjes—Tokaj hegység területén levő andezit- 
riolitok megjelenése azonban már az Alföld süllyedésével kapcsolatos. 
Ha mindenütt az Alföld süllyedésével függnének össze az andezit feltöré
sek, akkor az Alföld peremtől jelentősen É-ra (Selmecbánya) nem indokolt 
az andezitek megjelenése. Ugyanígy nem indokolt ez esetben a Bükk 
területén az andezitek elmaradása. Mivel pedig a vepori nucleus területén 
az eruptívumok a miocén derekán törnek felszínre, bár már az eocénben 
megindul feltörésük (Lahoea), az Eperjes—Tokaj hegység területén pedig 
a miocén végén és a pliocénben ezek feltörése a területek mélybeszakadásá
nak időpontját rögzíti.

A Szentendre—Visegrádi hegység és a Börzsöny hegység területén 
az andezitekben zárványként meglelték a dachstein mészkövet is és 
a dolomitot, a gránit és egyéb őskőzet zárványok mellett (3.). A Cserhát 
és Mátra területén azonban, noha hasonló tanulmányokat ott is végeztek, 
a dachstein mészkövet és a dolomitot sehol sem ismerték fel. Idősebb 
kőzetzárványok azonban ez utóbbi hegységek andezitjeiben is ismeretesek. 
Ebből az következik, hogy a nucleus szigetként állhatott ki a triász ten
gerből. — E sziget K-i határa esetleg Párád—Becsk körül vonható meg.
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E lehetőség mellett szólnak a recski II. sz. és a parádi III. sz. fúrások feltárta 
kőzetek. Ugyanis e fúrások feltárta anyag meghatározói lehetségesnek 
tartják, hogy triász vagy perm képződményekről van szó. —  A Bugyi-— 
Jászberény— Gyöngyösoroszi graviméteres maximum tengely Oszlaczky 
(4b. p. 52.) szerint Recskig követhető. Itt kapcsolódik a Darnó vonalhoz. 
Ezek szerint a Darnó vonal a Mátrán keresztül Bugyiig nyomozható, bejutása 
közel párhuzamos a dunazugi mezozoós üledékek alkotta hajlattal. További 
folytatása nyugatra a Velencei hsg felé tart. E gravitációs maximum 
tengely az ősi kristályos alaphegységnek szerkezeti vonala. E tengely 
mentén juthattak felszínre a paleogén andezitek. Lahoca és a Velencei 
hegység paleogén andezit előjövetelei közt a mélységben mágneses méré
sek adatai szerint (Haáz I. szíves közlése) Örkénynél és Jászapátinál 
lehetséges, hogy andezittömegek húzódnak meg.] Az esetben, ha nem 
fogta volna közre a mezozoós tengerág ezt a területet, a mai Vepor az 
Alföld mélyébe süllyedt kristályos kőzettel közvetlen kapcsolatban állt 
a mezozoikumban.

Az Esztergom vidékén északnyugatnak hajló ág és az északalpesi-, 
kiskárpáti ág, valamint a Keleti Alpok közbezárják a Kisalföld mélybe 
zökkent rögét. — Mindezekre idézett munkámban rámutattam és rajzban 
is kifejeztem (13. p. 548—549.).

A délalpesi—bakonyi ág Esztergom—Vác körüli csapás változását az 
alábbiakban törekszem megvilágítani.

1. A Kiskárpátok, Inovec, Magurák, Zsdjár és Minesov maghegy
ségek chocsdolomitj a a dunántúli triász dolomit- és mészkőtömegekre emlé
keztető középső és felső triász üledékekből álló képződmény, mely a dunán
túli Középhegység triász képződményeivel egyező körülmények között 
keletkezhetett (18. p. 96. és 98.).

2. Geofizikusok megállapítása szerint az Esztergom vidéki mezozoi
kum a Föld felszíne alatt Dunaalmás vidékén keresztül Érsekújvárig 
nyomozható (Oszlaczky szíves közlése). — ,,A Dunántúli Középhegység 
ÉK— DNy-i csapásiránya —  írja Facsinay (1) Esztergom környékével 
kapcsolatban —  a gravitációs képben alárendelten jelenik meg területünk 
Ny-i szegélyén. Az irány a Dunavonaltól É-га látszik kanyarodni.” — 
A csapásirány dunazugi átha llására és az É—D-i irányú nyomásra Szentes 
(16. p. 288.) is utal.

3. Az egykori részgeoszinklinális felszínen levő tagjait vizsgálva 
az alábbi megállapításokra jutottam:

A Gerecse hegység csapása É—D-i , , ......... felső triászkori dachstein
mészkő a terület váza — írja Staff (9. p. 187.) —  s a  kemény rideg dolo
mitok és meszek egyes táblákká törtek szét, amelyeknek nagysága több
nyire csak km'- és amelyek 15— 30°-nyi hajlással többnyire keletnek, 
vagy nyugatnak dőlnek.” — Vigh Gy. (21) szerint is a Gerecse rögei 
É—D-i párhuzamos vonulatokat alkotnak. Schmidt E. R. Staffot és 
Vighet idézve azt írja, hogy a Gerecsében az általános rétegdőlés ÉNy-i. 
—  Vigh ezt É—ÉNy-inak ítélve meg, bevezetőjében általános dőlés- 
irányról ír, de ezt a Vértes—Buda— Pilis— Gerecse hegységre vonatkoz
tatja. Külön a Gerecsére nézve dőlésirányokról nem szól. A munka 
csak Lábatlan és Piszke vidékére, tehát a Gerecse északi végére vonatkozik.
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Csatolt térképe is ezt a területet ábrázolja. Térképén az uralkodó dőlések: 
DK, DNy, ábrázol térképe ÉNy-i, egy K-i és egy Ny-i dőlést is.

Egyébként a törésekkel annyira átjárt területen, mint amilyen a 
Gerecse is, a hegység csapása rétegdőlések alapján mindig nem dönthető el. 
Ilyen esetben a rögök földrajzi helyzete sokkal többet mondhat a csapásra 
nézve. Sólyom (7) megállapítása szerint a tatabányai medence É-i és 
ÉNy-i részén az uralkodó törési irányok csapása É— D.

Mind a hegység topográfiai helyzetéből, mind a csapásmérési ered
ményekből adódik, hogy ezek az üledékek nem ÉK-i irányban folytatód
nak, hanem a Gerecse hegység esetében, mely a hajlított mezozoós test 
magját képezi, ha érintett felfogásomat követjük, az üledékeknek szükség
szerűen ez kell, hogy legyen az orográíiai helyzete és amennyiben későbbi 
tektonizmus az eredeti csapásirányokat nem változtatta meg, a mérhető 
csapásirányok is a 360— 180° irányokat kell kövessék. Ha más adatom 
nem volna, csupán a Gerecsének a dunántúli mezozoós középhegységtől 
a legteljesebb mértékben elütő jellege, már akkor is elgondolásom iga
zolását látnám.

Vannak azonban egyéb tektonikai adataink is. „Az Esztergom vidéki 
szénterületen — írja Vitális I. (23. p. 122.) — az alaphegység felső triász 
korú fődolomitja és dachsteini mészköve itt-ott az alsó liász foszlányaival 
három Ny— К csapásirányú szénteknő keretet alkot a felszínen. É-on 
a dorogi Kőszikla, középen a Kiskő—Hegyeskő—Köveshegy, Gete hegy, 
Henrik hegy és délen a Steinriegel—Magos hegy, Poilus hegy fődolomitja 
és dachsteini mészköve helyenként (dorogi Kőszikla) a liász mészkő 
roncsaival együtt alkotja ezt a hegyhátként kiemelkedő szénteknő keretet.1' 
Az ezen a területen uralkodó orográfiai kép tehát К —-Ny-i csapást mutat. 
A Dorog környéki szénmedencék kerete a szerkezeti hatások következménye. 
E szerkezet uralkodó képét а К —Ny csapású törések határozzák meg. Ez 
kitűnik Rozlozsnik, Schréter, T. Róth (5), Vigh—Szentes (22) térképeiből 
egyaránt. Ez a tektonika magyarázza az alaphegység szénkeretnek Vitális 
megjelölte topográfiai helyzetét is.

Ezek а К—Ny csapású törések ez idő szerint részletesen csak Dorog 
vidékén vannak rögzítve. Ügy látom azonban, hogy ezek, vagy legalábbis 
ezeknek egy része, Ny felé tovább követhető. Hasonló kép bontakozik 
ki a graviméteres mérésekből Dorog vidékétől К -re eső területen. Esztergom 
s Pilismarót között a graviméteres mérések tanúsága szerint — Facsinav 
szíves közlése — a Dorog környéki К —Ny csapású törések folytatása 
megvan a mélységben.

A kósdi Naszál környékén részben hasonlók a tektonikai irányok. 
Facsinay közlése szérint a graviméteres mérések az egykori bányamüveleti 
résztől keletre К—Ny-i, a bányamüveleti résztől nyugatra kb. 2,5 km-en 
keresztül ugyancsak К—Ny-i töréseket állapítanak meg. Itt azonban 
megváltozik az, 327°-os irányt vesz fel. Naszál északi oldalán valószínűleg 
ugyancsak К —Ny-i a törés csapása.

Az őrszentmiklósi 8. sz. fúrás a felszín alatt 379,60 m-ben elérte a 
f. eocén mészkövet. (Ez a fúrás dolomitban állt meg. A harántolt dolomit 
vastagsága 1,4 m. Lehetséges, hogy elérte a triász alaphegységet, de az is 
lehetséges, hogy a harántolt dolomit görgeteg az eocénen belül.) — A cin-



JELMAGYARÁZAT
Romhány^h. % 

S3

Krétában ( ausztriai mozgás)  keletkezett 
szerkezeti vonalak 
szerkezeti vonalak

Nászát

___________ Felső eocénben ( pyreneusi mozgás) keletkezett, eset
leg újjáéledt szerkezeti vonalak 

» 0 — 0—  F. otigocén után keletkezett szerkezeti vonalak 
___________ Középső miocénben újjáéledt szerkezeti vonalak.

/ . - / / / .  Szelvények

Vértes s o m ío ^~ ~ > О
V Û 0

15 kmj

ÿ  Petény

Nézsa

Csővár

Kisnén edi о  ‘<5 Püspokszitágy

P Orszentmiktós 

J  Veresegyháza

& Cinkota

2 . á b r a . D u n a z u g , N a s z á l  v id é k é n e k  v á z la t o s  te k t o n ik a i  té r k é p e



A Dunakönyök és Nászúi vidékének tektonikai vázlata 55

kotai 2. fúrás 1462 m mélységben eléri a k. eocént, a veresegyházai 1. számú 
fúrás a f. eocén felszínét 1400 m-ben éri el, az ebedi fúrás valószínűleg 
ugyancsak az eocénben 614 m-ben állt meg.

Ez adatok mutatják, hogy Dorog— Esztergom és Kósd vidéke közt 
a mélybezökkent mezozoikum szerkezeti képe ugyanolyan, mint Dorog 
vidékén. Azaz vannak mélyebbre zökkent és magasabban maradt részei. 
Mivel pedig ennek a területnek mélybeszakadása a f. eocén után követ
kezik be, a szénképződés lápi korszakában itt ugyanolyanok voltak a fel
tételek, mint például Dorogon. így tehát a tektonikai árkokban keletkez
hetett szén. (E terület előnye a Dunántúli eocén szénterületekhez képest, 
hogy itt az infraoligocén denudáció idejében a kiscelli agyag üledékei 
rakódtak le.) —  Az őrszentmiklósi felemelt szakasz a Dorog vidéki Magos 
hegy K-i folytatásában fekszik. Lehetséges tehát, hogy ez a Magos hegy 
K-i mélybezökkent része. Ezt a lehetőséget a Pilis hegy, mely a dorogi 
kiemelt szakasz (Magos hegy—Gete vonulat) és Őrszentmiklós közt a fel
színen van, támogatja. Mintha Kisnémeditől D-re, Püspökszilágytól D-re 
és DK-re fekvő К —Ny csapású dyke a dorogi kiemelt szakasz Ё-i fővető
jének folytatását képezné. Ezek az adatok a szentendrei medence felemelt 
szakaszától É-ra, így tehát Kosától D-re és Őrszentmiklóstól ugyancsak É-ra 
eső területet szénrevaló kutatásra érdemesítik.

Itt említhető meg, hogy szénhidrogénekre a szentendrei medence 
területén is számíthatunk (14a). Erre utal az Őrszentmiklósig követhető 
eleváció. Ugyanis Őrszentmiklóson műrevaló szénhidrogén van. Dorog 
vidékén pedig kátránydús szenek vannak. Az említett területek közti 
elevált szakaszon is számíthatunk szénhidrogénre. A szentendrei medence 
területén az említetten kívül számíthatunk szénhidrogén jelenlétére a 
Pilis mentén az ÉNy—DK-i csapású velővel párhuzamosan haladó gravi- 
méteres maximumokon is. — Medencénk területén a szénhidrogén lehe
tőségek helyzete azonosnak látszik a Bükk Alföld felőli oldalán feltárt 
szénhidrogén előjövetelekkel. Nevezetesen a bükki területeken a gravi- 
méteres maximumokon műrevaló szénhidrogén előjövetelek ismeretesek.

A dorogi területtől D-re azonban а К —Ny csapású törések helyett 
az ÉNy— DK csapású törések válnak uralkodókká. Ez a törési rendszer 
arra utal, hogy a hajlott részgeoszinklinálisban lerakódott üledékek az É—D-i 
nyomóerők folytán további hajlitást szenvedve radikálisan feldarabolódtak.

A Naszái környéki tektonika alapján joggal gondolhatunk arra, 
hogy a hajlításra igénybevett test tengelyében kialakult tektonikai irány
ban képezte ki útját Csallóköztől Esztergomig maga a Duna, feltehető, 
hogy a Dunától É-ra egy darabig még, amint erre a Naszái tektonikai 
helyzetéből következtethetünk, а К —Ny-i csapás az uralkodó, feltehető 
az is, hogy északabbra ÉK—DNy-i irányok válnak uralkodóvá. Ez utób
biakra nézve, mivel itt a mezozoikum a mélybe szakadt és részletes geo
fizikai mérések nem történtek, adatunk nincsen. [A Föld ősi megmere
vedett kérge Sonder (8) szerint ÉK—DNy és ÉNy—DK irányú repedés 
rendszerű mozaikból áll. Ritkábban megjelenik az É— D és К — Ny irány. 
A Föld kérgében végbemenő mozgások elsősorban e repedésrendszerekben 
oldódnak fel. (Megjegyzendő Kraus: Vergleichende Baugeschichte der 
Gebirge p. 483. szerint ezek az ősi repedésrendszerek sehol sem állapít
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hatók meg biztosan.) A földrengések epicentrumai is követik e repedés- 
rendszert. — Simon (6) íöldrengési térképén látható, hogy Győr, Komárom, 
Esztergom, tehát a Duna vonala mentén íöldrengési zóna húzódik. Komá
romban, Esztergomban epicentrumot jelez a térkép. Hazánkban az összes 
többi íöldrengési zóna ÉK—DNy, ÉNy—DK irányokat követi, ez az 
egyetlen, amely а К—-Ny csapást adja, ami szintén kihangsúlyozza e 
terület belső szerkezetének a többitől elütő jellegét. Ezt ama feltevésem 
igazolására említem, amely szerint a hajlott mezozoós részgeoszinklinális 
tengelyét a Duna vonala jelezheti. A Duna mentén húzódó jelentős méretű 
törésre utalnak az ebedi (Dunától É-ra) és az esztergomi (a város D-i bejá
ratától kb. 500 m-re a Dorog—Esztergom-i út Ny-i oldalán lemélyített 
E. 12) fúrások. Ugyanis az ebedi fúrás mintegy —480 m-ben valószínűleg 
az eocénben állt meg, az E. 12 mintegy — 280 m-ben érte el a triász
felszínt. Az ebedi és esztergomi említett adatok egyéb magyarázata az, 
hogy az E. 12 a Strázsa hegy felemelt horsztján fekszik, amely horszt 
áthúzódik a Duna É-i oldalára is. Az ebedi fúrás pedig már ez ÉNy—DK 
csapású horszttól DNy-ra esik.]

A mezozoós üledékek haj Irtásra való igénybevétele mellett szól az is, 
hogy a külső húzott övben feldarabolódik a mezozoós képződmény. 
Vác, Csővár, Romhány környéki mezozoós rögök a legkeletibb felszíni 
előjövetelei ennek a képződménynek. Ezek azok. amelyek a hajlításra 
igénybevett test legmélyebbre szakadt részéből a felszínen maradtak. 
Illetve id. Noszky (4a p. 154.) szerint az oligocén után kerültek a felszínre, 
mint diapirhorsztok. Feltevésem szerint Aehát а К —Ny csapású törések 
legkeletibb részén a mezozoós tömegek darabjai eltávolodtak egymástól. 
A mezozoós képződmény kivékonyodik.

4. A Dunazug területén geológiai, de részben morfológiai értelemben 
is három medence fekszik: a) Szentendre—Visegrádi, b) Bicske—Dorogi, 
c) Tatabányai medencék. Mindhárom medence területén éppúgy, mint 
a kisebb medencékben (Pilis, Nagykovácsi, Nagynémetegyháza) a ,.paleocén” 
szénképződmény igazolja a medencék ,,paleocén” előtti kialakulását.

A Dorogi medencében az eddigi bányaműveletek К— Ny csapású 
hegyszerkezeti árkokban folynak. Ezeket az árkokat észak és dél felől 
К —Ny csapású törések határolják. Az árkokat pedig a középhegység 
területén másutt is ismert egyébirányú törések tagolják. Ez amellett szól, 
hogy а К —Ny csapású törések a paleocén előtt keletkeztek (ausztriai 
mozgás).

A kréta korú kéregmozgásokat Schréter (11. p. 47.), Vitális I. (23) és 
mások egybehangzóan megállapítják. A Ny-i Kárpátokról Andrusov (I a/ 
p. 169.) megállapítja: ,,Die grossen tektonischen Einheiten dieser Zone 
sind aber alle vorpaläogen.”

Dorogtól D-re a medencék csapása ÉNy—DK. Ugyanilyen csapású 
árkokban, amelyeket azonban az ÉK—DNy csapású törések részárkokra 
tördelnek, fekszik a nagykovácsi (Ördögárok) és a pilisi szénterület. 
A nagykovácsi részárkon belül a paleocén fácies heteropikus. A 31., 41., 
47., 51. számú fúrások a lápon belüli eocén szigetecske mellett tanúskod
nak. (Lápon belüli szigeteket a tatabányai NIV. akna területén Szebényi 
L. is ismer.) Mind Nagykovácsiban, mind pedig Pilisen műre való szén-
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képződmény csak ez ÉK—DNy-i csapású vetőkkel szegélyezett rész
árkokban lelhető. Mind a két területen csak egy-egy olyan részárok fek
szik, amelyben a műrevaló szénképződés feltételei megvoltak. Ez árkokon 
kívül számos fúrás tanúskodik a területek improduktivitása mellett.

A Tatabányai területen a szénképződmények közel É—D-i csapású 
árkokban fekszenek.

Ezek a medencék továbbfejlődnek. Mégpedig minél keletebbre fekszenek, 
annál mélyebbek és annál korábban következett be az eocén után való tovább
fejlődésük. (L. a csatolt szelvényeket.) A medencék között a legnagyobb 
mélységet a Szentendre—Visegrádi terület érte el. Itt andezitek törnek fel. 
A Bicskei medencében csak a Pilis Ny-i oldalához kapcsolódva ismerünk 
kisebb andezitfoltokat (Klastrompuszta, Csév környéke, dorogi Tábla
hegy). Itt is még igen nagy mélységekkel kell számolni. A terület többi 
részén a mezozoikumot kisebb mélységekben érjük el.

Az előadottak igazolására szolgálnak az alábbi adatok. A Szentendrei 
medencével (a Pilis hegység mentén húzódó ÉNy—DK csapású vető és 
a váci rögök közt fekvő területet, ahol az alaphegységet a mélybe zökkent 
mezozoikum képezi, nevezem így, ugyanis ez a terület a mezozoós üledékek 
helyzetét tekintve medence.) haláros területen Párkány, Ebed között az 
Isten-hegyen a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. fúrása valószínűleg a maga
sabb eocénben

614 m mélységben —480,10 m-ben állt meg.
A Szentendrei medence területén a Veresegyháza 1 sz. fúrás a f. eocén 

felszínét
1400 m mélységben — 1202,00 érte el.
A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. fúrása a pomázi zsidótemető mellett 

a f. oligocénben 301 m-ben kb. +151,00 m-ben állt meg.

Bicske— Dorogi medence területén:
Tát 2 az alaphegység felszínét 607 m mélvségben —493,410 m-ben 
Tát 3 « « " « 593,50 « " « -483,18 «
Nagysáp 20 « « 709,50 « « —546,419 «
Nagysáp 17 « « 820,30 « « —659,00 «
érte el.

Nagyegyházai medencében:
XXIII. sz. fúrás az alaphegység felszínét 404,00 m mélységben —218,00 m-ben 
érte el.

A Tatabányai medencében („В ” (XV/b) területen)
1015 sz. fúrás az alaphegység

felszínét 470,60 m mélységben —253,21 m-ben 
1069 « « « 372,61 « « -192,01 «
érte el.

A f. eocén után főleg a peremi területek süllyednek. Megsüllyed a 
Szentendrei medence. Ekkor süllyed a Dunától É-га eső szakasz is. — 
A visegrádi—zebegényi a. miocén jelzi a Szentendrei medencének a miocén
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ben való süllyedését. E medence legészakibb szakasza azonban szárazon 
marad, ugyanis Szob, Helemba, Esztergom körül az andezitek közvetlenül 
a kattienre települnek. (4. p. 56.) A postoligocén denudáció alatt kelet
kezett felső oligocén térszín és a reá települő, részben andezittufa, részben

4. ábra. Pilismarót. Hoffmann-kunyhótól É-ra 225 m-re útbevágás fel
tárása. Lejtőtörmelék —L., Andezittufa—A., F. oligocén—F. o.

Phot. M. dr. Dobos J.

lejtőtörmelék szép feltárása látható a Hoffmann kunyhótól (Pilismarót 
határa) cca 225 m-re É-ra az útbevágásban (4. ábra). A miocén szárazulat 
É-i határa Helemba és Letkés között vonható meg. Ugyanis Letkésen 
megvan a miocén. Az istenhegyi említett fúrás ugyanis nem harántolt 
miocén üledéket. így tehát Dorog—Esztergomtól É-ra eső terület is 
a miocénben összefüggő szárazulat volt. Ennek beszakadása tehát a miocén 
után következett be. E törésvonal mentén alakult ki a Duna, ez a törés
vonal tehát az előbbiek szerint az ausztriai mozgás létrehozta törés újjá
éledése. Illetve lehet, hogy egy még korábbi szerkezetnek az újból való 
újjáéledése (L. Sonder (8) tanulmányát).

A postoligocén denudációs terület Ny felé lehet, hogy összefüggően 
kiterjedt a Bécsi medencéig. Ugyanis ott a f. oligocénre a k. miocén köz
vetlenül települ.

A Bicskei medence harmadkorban való süllyedése (2. p. 276) a k. 
miocénben indul meg, a dorogi rész azonban most is szárazon áll.

A Tatabányai medence új harmadkori süllyedése a pannon előtt 
következik be.
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Ez a jelenség is a már vázolt mechanizmus függvényének tekinthető: 
a mezozoós képződmények szétdarabolódnak, részben a mélybe süllyednek, 
kialakulnak a nagy mélységek.

A szénképződés a medencékben kialakult lápokban indult meg 
anélkül, hogy ez a folyamat kötve lett volna a szinklinoriumhoz (10).

A felső eocén után az alsó oligocén kezdetén a dorogi—tatai terület 
szárazra került. Egyidejűleg szárazulattá válik az egész Dunántúl. Illetve 
a Dunántúlnak az a mezozoós alapokon nyugvó keskeny pásztája, amelyen 
az eocénben üledékképződés volt. Leszámítva a Szentendrei medencét, 
Buda környékét [újabban a Buzsák 8. számú fúrás is feltárt idősebb oli- 
gocént (3 a.)], ahol a mélyebb oligocén tagok is megvannak.

A Dorog—ódorogi bányák és Körtvélyes major környékén a f. eocén 
hiánya, amely képződmény Tatabányán, a Vértesben, a Budai hegység 
területén és a Bükkben is transzgresszív jellegű, arra utal, hogy e terület 
kiemelkedése már a f. eocén előtt megindult (pyreneusi fázis), az egész 
terület szárazzá válása azonban csak a f. eocén után következik be.

A dorogi területtel szomszédos Esztergom vidékén már megvan 
a kiscelli agyag, ez a leszakadásnak, vagy a szárazra került terület felemel
kedésének időpontját a í. eocén utánra determinálja.

Az eddigi fúrási és felszíni adatok nyomán valószínű, hogy a dorogi 
és tatabányai kiemelt terület határát a Szentendrei hegység felé Dorog 
környékén az az ÉNy—DK csapású vető szabja meg, amely Békás
megyertől Pilisszentkereszt, Pilisszentléleken keresztül nyomozható, foly
tatását a Szentlélek patak jelzi. További folytatását a Garam alsó szakasza 
jelöli. Ettől a legjobban nyomozható peremtöréstől DNy-ra és ÉK-re is 
a patakok folyásiránya, a völgyek morfológiai jellege az előbbi iránnyal 
párhuzamosan futó szerkezeti jellegre utal.

Ennek a kiemelt szakasznak déli határát Tinnye, Szomor, Csabdi, 
Mány körül húzhatjuk meg. Ugyanis e helységek környékén mélyesztett 
fúrások sem harántoltak kiscelli agyagot. A kiemelt terület északi határa 
a Duna vonalától északra húzódik.

A dörög—tatai kiemelt terület a f. oligocénben megsüllyed. Ekkor 
víz alá kerül Dorog, Tata vidéke, Vértessomló, Dád, Mór, Szápár és az 
ehhez csatlakozó terület Olaszfaluig. A Dunántúl újból víz alá került 
szakasza alig több, mint a részgeoszinklinális meghajlított része. Ez a 
jelenség a szávai mozgással áll kapcsolatban. A süllyedés kezdetén meg
indult e terület némely részén a szénképződés. A f. oligocénben műrevaló 
szén az országban sehol másutt nincsen, csak e terület azon részén, amely 
az oligocén elején szárazzá vált, a f. oligocén elején pedig újból a tenger 
uralma alá jut (Dorog, Vértessomló, Szápár).

Itt ugyanaz a jelenség ismerhető fel, mint például a Pécs vidéki liász 
szeneknél is. Ott ,,. . . a széntartalmú összlet éles határ nélkül fejlődik ki 
a rhäti emelet szárazföldi kifejlődésü ,,telepmentes üledékeiből” —  írja 
Vadász (15/b., p. 215). —  A f. oligocén legnagyobb tengermélységei ugyan
csak ezen a területen jelentkeznek. Itt a többi f. oligocén tengerrel borított 
területhez képest egy kis kiterjedésű területről van szó. Annál érdekesebb, 
hogy e kis kiterjedésű területen mintegy 300 m vastagságú üledéksoron 
belül találjuk a kb. 30—40 m vastagságú foraminiferás agyagmárgát,



G O Szalui Tibor

amely a 200 m-t is elérő tengermélység lehetősége mellett tanúskodik. 
Figyelmet érdemel az is, hogy e korábban szárazon volt területen majdnem 
fordított az üledékképződési kép, mint például a Szentendre—visegrádi 
szakaszon. Ez utóbbi területen a f. oligocén íácies abban különbözik az 
előbbi területtől, hogy itt a f. oligocén kezdetén nyomokban sem jelent
kezik a szén és abban, hogy itt nincsen meg a nagyobb mélységre utaló 
foraminiferás agyagmárga. Bár id. Noszky (4. a., p. 148) szerint a Ny-i és 
É-i Cserhátban a f. oligocénen belül is ,,erősen kiscelli agyag típusú” 
képződmények is ismeretesek.

A terület kiemelt szakaszának egy részén a neogénben tengeri üledék 
nem képződött, noha a szomszédos területen megvan. így a terület 
előbbiekben körvonalazott szakasza a felső oligocén után részben szárazra 
kerül s mindmáig szárazon marad.

A Dunántúlon a miocén vulkánosság jelentős méreteket csak itt, 
a Dunazug területén ölt. A vulkáni tevékenység zöme a szentendrei 
területen játszódik le. A bicskei terület K-i peremén ez csak nyomokban 
jelentkezik.

A harmadkori üledékképződés és vulkánosság sajátszerűsége e terület 
oszcillációs mozgásával, a K-i részek nagyobb mélységbe való leszakadásá
val áll kapcsolatban. A jelenségek pedig a mezozoós talp vázolt tektonikájával 
hozhatók vonatkozásba.

5. A terület tektonikájával összefügg a szén minősége. Eocén szeneink 
között a legjobbak a hajlításra igénybevett mezozoikum területén fekvők 
(Kösd, Dorog, Tokod, Tatabánya). A kósdiak Szádeczky (12. p. 209) 
szerint részben feketekőszén állapotúak. (A hajlításra való igénybevétel 
erőteljesen jelentkezik az eocén előtt. Érvényesülnek ezek a hatások 
a harmadkorban még az oligocén után is.)

A szén minősége függvénye a kalória értéknek és a hamutartalomnak. 
A hamutartalom a lápokba bekerült detrituszból származtatható. A kalória
érték a szénülés fokának a függvénye. A szénülést befolyásoló legalap
vetőbb tényezők a hő és a nyomás.

A szénülés kérdésének megítéléséhez a széntelepek fedőképződményé
nek ismerete is szükséges. Ott nevezetesen, ahol a fedőképződmények 
a szénülést akadályozó gázokat átengedik, a szénülés magasabb értékei 
alakulhatnak ki.

A most érintett, az irodalomban lefektetett tényezőkkel a szénülést 
azonban teljes mértékben megmagyarázni nem tudjuk. Nevezetesen 
ismerünk olyan eseteket, ahol az egymás felett elhelyezkedett széntelepek 
szénülési fokában jelentős különbségek mutatkoznak. így például a nagy
kovácsi területen, ahol 5 telepet ismerünk, a II. telep szolgáltatja a legjobb 
minőségű szenet, noha mind az 5 telep képződési viszonyai közel azonosak. 
Azonos tektonikai erők érték a telepeket. A telepek fedőrétegei sem 
mutatnak olyan jellegeket, amelyek a különbségeket megmagyaráznák. 
Fontos tudományos és lehetséges, hogy gyakorlati értékkel is bíró ered
ményekhez érkezhetnénk, ha ezeket az egymás felett települő szénrétegeket 
nyomelemek és radioaktív anyagok szempontjából tennők vizsgálat 
tárgyává. Lehetséges, hogy a nyomelemek között akad olyan, amely 
katalizátorként szerepel a szénülés során. Lehetséges azonban az is, hogy
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azok a széntelepek, amelyek minőségileg jobbak, nagyobb mértékben 
tartalmaznak radioaktív anyagokat és ezek bomlása révén termelődő hő az, 
amely a szénülést sietteti. —  A kérdés csak akkor dönthető el, ha az egyes 
szénrétegek részletekbemenő vizsgálata egyszer megtörténik. Szalay S. 
(15) végzett ilyen irányú vizsgálatokat. Ezek áttekintést nyújtanak, de 
mivel a vizsgálati anyag az egyes szénösszletekből és nem az összleteken 
belüli telepekből kúlön-kúlön vétetett, az újabb és a nyomelemekre ki
terjedő vizsgálat indokolt.

6. A fent vázolt tektonika a karsztvízbetöréseket is befolyásolja.
Az előadottakból következik, hogy а К—Ny csapású vetők, minél 

keletebbre vagyunk, annál nyitottabbak. А К—Ny csapásúak olló- 
szerűen szétnyílnak, utal erre Vigh F. (20) is. így tört elő például 
a sárisápi karsztforrás. Ez a tektonika magyarázza, hogy itt a vízbetörések 
főleg К—Ny csapású vetők mellett történtek (17., 20.). Venkovits I. 
(24) szerint itt a vízbetörések az É—D csapású vetők mentén, Schmidt E. R. 
(lOu) szerint a dorogi szénmedencében a fővízbetörések az ÉNy—DK-i 
csapású vetők mentén történnek. Schmidt példaként a Nagygete és a 
Magoshegy közötti részen ÉNy—DK-i irányba futó árkokat és bérceket 
említi. Ezek az árkok és bércek itt valóban megvannak, azonban ezek 
itt csupán mint másodrendű irányok foghatók fel. Kétségtelen ugyanis, 
hogy a medencének ezen a szakaszán még a fő tektonikai irány közel 
К—Ny-i. —  E kérdéssel kapcsolatban Dorog vidékén a legtöbb meg
figyelést Székely (17) gyűjtötte. Szerinte ezen a területen a K —Ny csapású 
vetősikokat kell a vízszállítás szempontjából legveszélyesebbnek tekinteni. 
Ez annál inkább nem áll ellentétben Venkovits lokálisan helyes megfigye
lésével, mivel а К —Ny csapású vetők keresztezik az ugyancsak „paleocén” 
előtti É—D csapású vetőket. —  Van példa ÉNy—DK-i irányú vízbetö
résre is. —  Ugyanekkor azonban a dunántúli középhegység többi részén, 
főképpen az ÉNy—-DK-i csapású vetők mellett törnek fel a karsztvizek. 
Kétségtelen, hogy a vetők diszjunkti vitásának van szerepe a vízbetöré
seket illetőleg (példa erre Dorog vidéke is, ahol а К—Ny csapású vetők 
a diszjunktívek), amint azt Schmidt hangsúlyozza és amint arra Szalai (14) 
kézirati, de közkézen forgó jelentése is rámutat: „Vízügyi vonatkozások 
során a harántvetők karsztvíz szempontjából való fontosságára, továbbá 
arra mutatok rá, hogy a hajlításra igénybevett szakaszokon húzódnak 
azok a diszjunktív jellegű harántvetők, melyek mentén a karsztvíz
betörések a legerőteljesebbek.” A vízbetörések veszélye függ azonban attól 
is, hogy a vetők síkját, akár diszjunktívek azok, akár nem, vizetzáró 
vagy vizetáteresztő közeg tölti ki.

Hat pontba foglaltam azokat az adatokat, amelyekkel felfogásomat 
alátámasztani törekedtem. A lefolyt eseményeket rekonstruálni nehéz, 
de a részletjelenségek láncbafűzhetők. Akár ellene fordulnak, akár nem, 
a láncot alkotó jelenségek megvannak és az előadott módon megkíséreltem 
azokat magyarázni. Az elkövetkező kutatások hivatottak a felvetett 
kérdést véglegesen igazolni, az igazolás egyik módját a Dunától É-ra eső 
területeken végzendő kutatófúrások szolgálják majd. Mivel pedig ezen 
a szakaszon : a Gerecse folytatása és a Strázsa-hegyi felemelt horszt csapása 
közti területen kereshetjük a Dorogi medence folytatását, ennek feltárása
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nem késhet sokáig. — A dunántúli eocén szénelőfordulások megfelelőjét 
a Dunától É-ra, az egykori mezozoós részgeoszinklinális üledékeihez 
csatlakozva, várhatjuk. Йа a dorogi medence É-i folytatásának feltárása 
véglegesen nem dönti el a kérdést (ugyanis lehet vélemény, mely szerint 
a hajlításmentes részgeoszinklinális széles volt), a Gerecse— Érsekújvár 
vagy még É-abbra eső terület megfúrása végleges választ ad.
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