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Abstract: ín the Transdanubian Mts., on the south-eastern edge of the Gerecse and Piiis-Budai Mts. in a long, 
often broken belt a special formation came to the fore in a significant range. In some places its thickness is more 
than ten meters, and is located on the Eocene coal seams. This formation proved to be a local Triassic dolomite 
and limestone accumulation, a so-called fossile fanglomerate. It is positioned on upper Cretaceous-lower Eocene 
bauxite, or rather on well-developed Triassic carbonate base with tropical karst forms. This fanglomerate -  
together with other factors -  purports to he arid/semiarid climate before the deposition of the Eocene coal 
formations. As a special, rare paleokarsiic formation could attract the researcher‘s attention.

1. Bevezetés

A geomorfológiával foglalkozó kutatók előtt jól ismeretes jelenség, 
hogy hegységeink lábánál nagy kitelj edésben vannak periglaciális törme
léklejtők, kőtengerek. Kőzettani összetételük a hegyéhez, amihez támasz
kodnak, hasonlóak. Ilyenekről már a háború előtti földtani és földrajzi 
irodalma is hírt ad (KEREKES, J. 1941). A törmelékejtők-hegylábi breccsák 
példájaként a gömörmegyei pelsőci és sziücei mészkő-planinák lejtőit, a 
budai hegyégi Nagy-Kevély mészővonulatának a vörösvári árokra tekintő 
részét említi. Tudjuk: ilyen képződmények a Vértes délkeleti lábánál is is
mertek, ahol is a törmelékanyagot több helyen bányászták, illetve bányásszák 
is. S ilyenek vannak a Dolomitokban is.

A fanglomerátum-breccsa a hegylábi breccsákhoz sok tekintetben 
hasonló képződmény. Általános jellemzését TÓTH Á. 1974/b alapján adjuk. 
Lényegi különbség köztük, hogy míg a hegylábi breccsáknál szállító közeg 
nincs, a mozgató erőt gyakorlatilag a gravitáció szolgáltatja, addig a fang- 
lomerátum-breccsáknál van szállítóközeg, a víz. Ez utóbbiakat ezért nevezik 
záporpaíak-breccsának is. Bizonyos elkülönítési lehetőséget nyújt, ha több 
fúrásból a törmelék elterjedési alakzata körvonalazható. Rendszerint olyan 
helyeken keletkeznek, ahol az egységes talajtakaró hiánya miatt a karbonátos 
aljzat erőteljesen erodálódott. Nagy tömegben elsősorban a tektonikusán 
aktív időszakban, az un. hegyközi medencékben, például a kőszénképződést
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közvetlenül megelőző időszakokban képződnek. A karbonát-kőzetek hosszú 
szállítást nem viselnek el, ezért rendszerint a lepusztulási terület közelében 
rakódnak le. A nagyerejű időszakos vízfolyások egy időben szállítanak 
homokos, kavicsos és görgeteges anyagot, amelyet osztályozatlan 
törmelékként raknak le. Kötőanyaguk kalcitos, dolomitos, agyagos, 
limonitos, bauxitos lehet. Előfordul, hogy gyakorlatilag nincs kötőanyag 
(szemcsevázú breccsák), ilyenkor a szemcsék közvetlen érintkezés során 
lépnek egymással reakcióba. Lényegében faunamentesek.

2. A Gerecse térség fanglomerátuma

A karsztbauxitok paleokarsztos képződmény volta geográfusok előtt jól 
ismeretes, elsőbben is Szabó Pál Zoltán klasszikussá vált munkáiból (pl. 
SZABÓ P. Z  1957). A Gerecse térségben a vizsgált fanglomerátumot, illetve 
a pilisi medencékben lévő hasonló korú kifejlődéseket is paleokarsztos 
képződménynek kell tekinteni, a karsztos képződményekkel, karsztos 
jelenségekkel való szoros kapcsolatuk okából.

E képződmény a Gerecse hegység délkeleti lábánál (Gerecse előtér) 
Nagyegyháza, Mány térségében a legjobban ismert. A kutatástörténetet 
érdemi bemutatására nincs lehetőség, pedig roppant tanulságos. Lényege: 
korábbi kutatási periódusokban a fúrásos kutatás nem hatolt le elegendő 
mélységre, illetve megállt dolomit-, illetve mészkőanyagú kőzetben, szál-ban 
álló kőzetnek tekintve az elért kőzetet. A nagyegyházi bauxittelep 
újrafelfedezése (1971-72) utáni időszakban több évig tartó, jelentős erőket 
mozgató fúrásos kutatás folyt a területen.

A kutatás során nagy vitát kavart e képződmény elhatárolása a szál- 
hanálló triász alaphegység hasonló összetételű kőzetétől s természetesen 
vitatott volt magának a képződménynek a genetikája is. Jelen tanulmány 
szerzője mondta ki elsőként - jórészt terepi megfigyelései alapján hogy e 
helyenként 70-80 m-es vastagságot is elérő sajátos üledék: fosszilis hegylábi 
törmelék, azaz fanglomerátum (TÓTH Á. 1974a). Az összletről részletes 
jellemzések találhatók a térségi kutatásokról szóló nagyszámú bauxitkutatási 
jelentésben, illetve a Végh Sándomé professzor vezette un. Mányi Bizottság1 
értékelő anyagaiban. Nagyszámú mikroszkópos kőzettani vizsgálatot végzett 
néhai T. Gecse Éva (Bauxitkutató Vállalat) a térség számos fúrásán, A 
fanglomerátum megnevezés hamar elterjedt a kutatást végzők/értékelők

1 A fúrások leállíthatóságát -  Központi Földtani Hivatal megbízásából - értékelő szakértői 
csoport, melynek tagja volt szerző is.
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között s lett a nagyszámú kutatási jelentés általánosan használt elnevezése. 
Egyfajta-időszaki összegző értékelést adott róla FÁYNÉ TÁTRAY M. 1982. 
Fenti szerző e sajátos képződményt TÓTH Á. (1974a) tanulmányára való 
hivatkozással maga is fanglomerátumnak minősíti. Az összlet törmelékes 
kőzetanyagát (területileg, illetve szelvény mentén ki nem értékelt arányban) 
helyi mezozóos kőzetek adják.

Fedőképződménye legnagyobb elteijedésben a középső eocén aljára 
sorolt, a tatabányaival párhuzamosított többtelepes kőszénösszlet, többnyire 
az un. alsó telep. A medenceperemeken az eocén képződmények magasabb 
tagjai is (magasabb rétegtani helyzetű kőszéntelepek, a kőszéntelepeket 
elválasztó édesvízi, charas mészkő, vagy a telepeket fedő eocén sorozat 
valamelyik fiatalabb tagja) fedhetik. Kifejlődése a felszínen csak helyenként 
(Nagykovácsi, Piliszentiván sorolható ide, bár az azonosítás nem egyértelmű) 
ismert. A kőszénösszlet alsó néhány métere gyakran tartalmaz durva, olykor 
a 20 cm-es nagyságot is meghaladó dolomitgörgetekből álló lencsés 
betelepüléseket. A tömbök, szemcsék kötő-anyaga gyakorta szürke, pirites 
bauxit. E helyeken a dolomittörmelék jellegzetes édesvízi üledékes breccsát 
alkot.

A fanglomerátum tipikus fekvőképződménye (a gerecsei térségben) 
bauxit, de a bauxittelepek peremén, vagy telepbelső bauxitmentes „<abla
kokban” a triász alaphegységen is települhet. A fekvőjében lévő un. főszinti 
bauxittal látszólagos üledékfolytonossággal fogazódik össze. (A Nagyegyhá
za -  Csordákul -  Mány terület földtani képződményeinek elvi sémáját az 1. 
ábra mutatja)

A gerecsei kutatások rétegtani-ősföldrajzi analógiája, illetve a régi 
földtani adatok (fürásleírások, irodalom) inspirációjára 1980-ban meg
vizsgáltuk a pilisi kőszén-medencékben 1950-60-as években mélyült 
kőszénkutató fúrások megőrzött kőzetminta anyagát. Ezek egyértelmű 
bizonyítékokat szolgáltattak a kőszénrétegek bázisán a dolomitbreccsa- 
össziet meglétére. A legmeggyőzőbb bizonyítékot a AZ 1954-ben mélyített 
nagykovácsi Nk-50 számú fúrás szolgáltatta, amely legalább 24 méter 
vastagságban mutatta ki (abban is állt ie) a jól, sőt helyenként kitűnően 
koptatott, uraikodóan dolomit-, alárendelten mészkőkavicsból álló, válto
zóan, de általában szilárdan cementált fanglomerátumot-konglomerátumot- 
konglobreccsát. A vizsgálat megerősítette a HANTKEN M. (1884), majd 
SZŐTS E. (1956) adatait, amelyek dolomitkonglomerátumot, illetve -  
breccsát említenek a széntelep bázisán. 1980. évi javaslatunk alapján, ^SO 
BS között irányításunkkal folyt MÁFÍ bauxit előkutatás az eddigi 
megállapítást igazolta. Az említett Nk-50 sz. fúrás lehető közelségében 1981-
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ben megtelepített Nk-64. számú fúrás az említett rétegtani helyzetben í 8,6 
méter vastagságban dolomitanyagú, bauxit-pizolithoz hasonló küllemű 
szemcsékből álló betelepülést tartalmazó konglobreccsát-konglomerátumot 
harántolt {TÓTH Á. 1984).

1. ábra. A Gerecse hegység DK-i előterének idealizált ősföldrajzi metszete az eocén üledékképződés kezdeti
időszakában

Triász képződmények: I. Fődolomit, 2. Dachsteini mészkő, átmeneti képződmények. -  Eocén képződmények: 3. 
Bauxit, kőszenes, dolomittörmelékes rétegek helyenkénti betelepülésével, 4. Dolomitfanglomerátum-  "alsó 
dolomitbreccsa ”, 5. Alaptelep jellegű kőszéntelepes összlet, 6. Köztestelep jellegű kőszéntelepes összlet, 7. 

Molluscás-joraminiferás márga, 8. Foraminijerás homokos agyagmárga, 9. Biomorf szövetű nummuliteszes 
mészkő, 10. Kalkarenites szövetű nummuliteszes mészkő, 11. Kőszénfekű tarkaagyagok, 12. „felső 

dolomitbreccsa”, 13. Kőszénfekű homokos, kavicsos rétegek, 14. Nummiliteszes mészmárga kőszenes 
betelepülésekkel, I. fő  bauxitszint, II. köztes helyzetű bauxittestek, III. felső bauxitsziní 

Fig. 1. Idealized paleogeographic section across the SE foreland of the Gerecse Mountains in the initial period of
Eocene sedimentation

Triassic: 1. Hauptdolomit, 2. Dachsteinkalk, transitional formations, Eocene: 3. Bauxite, with local intercalations 
of coal- and dolomite detrital beds, 4. Dolomite fanglomerate= „Lower Dolomite Breccia”, 5. Coal measures of 
basal deposit character, 6. Coal measures of intermediary deposit character, 7. Mollusca-Foraminifera marl, 8. 

Foraminiferal sandy claymarl, 9. Nummulitic limestone of biomorphous texture, 10. Nummulitic limestone of 
calcarenitic texture, 11. Variegated underclay, 12. „ Upper Dolomite Breccia ", 13. Sandy and gravelly layers 

underlying a coal bed, 14. Nummulitic calcareous marl with interbedded coal strings - 1. Main bauxite horizon, 
II. bauxite bodies o f intermediate position, III. upper bauxite horizon
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A Gerecse előtéri tapasztalatok, a nagykovácsi fúrás adatai fényében 
meglehetősen egyértelművé válnak a régi kutatók nehezen, vagy sehogy nem 
értékelt közlései. Ez alapján a pilisi kőszénmedencék kőszén-fekvő 
rétegeiben rétegtanilag (és bizonyos mértékig genetikailag) a Gerecse DK-i 
kőszénterületre jellemző fanglomerátummal analog összíetet valószínűsíthe
tünk. (Ennek bauxitprognosztikai kérdéseit tárgyalja TÓTH Á. 1985a tanul
mánya)

A vázlatosan bemutatott térség nyugati szárnyán, a tatabányai 
kőszénmedence keleti, délkeleti elvégződéből (felsőgallai terület) VITÁLIS I  
1948. a kőszénfekvő üledékek között Jejtöbreccsát” említ. S közlését 
komolyan kell venni, mert a nagyegyházi kőszéntelep felfedezésének 
körülményeit bemutató, idézett cikkében két fúrás esetében is említi a 
„bányászok zebráját”, illetve a szénpadok között, illetve a kőszénben 
magában lévő ,,triászdolomit kavicsot ”, mint régi „lejtőtörmeléket ”. A régi 
fúrások szűkszavú f&rómesíerekíői származó leírásait áttanulmányozva 
megállapítható, hogy a tatabanyai medencében e képződmény létét az 
említetteken kívül néhány fúrás többé-kevésbé egyértelmű adata is 
alátámasztja. Ezek a fúrások a medence délkeleti részén "vonulatszerűen" 
látszanak elhelyezkedni {TÓTHÁ. 1985b).

3. A medencealjzat bauxít képződményei és morfológiája

A Gerecse DK-i területén a csordakúti területen folyt bauxit-bányászat 
egyértelműen igazolta a bauxitfekü felsőtriász dolomitjának a magyarországi 
többi bauxiíterüietéhez hasonlatosan trópusi karsztos formakincsét. A pilis 
szénbányászat során kimutatott karsztos jelenségekről közvetlen bizonyítéka
ink nincsenek, de a terület jellegéből megalapozottan következtethetünk 
létére. A tatabányai szénmedence keleti, délkeleti területéről (Felsőgaüa) 
egyértelmű adatok vannak a mezozóos alaphegység karsztos formakincséi 
illetően. VITÁLIS I. 1939. ezt h ja erről: ,yA medence délkeleti széle a felső  
kréta idején karsztos térszín volt. A IX. -X  számú lejtősaknák bányamezeiben, 
a bányafeltárásokban jó l látni, hogy a főtelep szene hepe-hupás karsztos 
felszínre települt. A karsztos mélyedésekből gyakran gombaszerűen 
emelkednek ki az egykori felszín „ tanúi ” s a szén a medencefenék e tanúit 
körülzárja. Olykor, mint pl. a IX. sz. lejtősakna bányamezejében a régi 
triászfelszín egy-egy „púpja” felett a főtelep szene igen vékony. ”

Sajátos és lényeges ellentmondással állunk szemben. Adottak egyrészt 
a meleg-nedves trópusi éghajlat jelzői. Ezek: a bányászattal igazolt trópusi 
karsztos formakincs a felsőtriász karbonátos fekvőn Felsőgallán és
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Csordakúton, illetve bauxit, illetve azt jelzi a kőszén maga is. A mester- 
bereki - viszonylag jói megkutatott területen - a bauxittelep egységét meg
törő bauxitmentes, vagy igen vékony bauxittal fedett „ablakok” feltehetően 
szintén karsztos kúpok, mint amilyenek a halirnbai nagy telepben is vannak. 
Adott a száraz-hideg, vagy száraz-meleg éghajlati övre jellemző hegylábi 
breccsa-fanglomerátum. Esetünkben karbonátos kőzetekből, amelyeknek a 
trópusi éghajlaton a rendkívül gyors kémiai-biologiai mállás következtében 
szinte maradék nélkül oldódniuk kellene. A vizsgált időszakban száraz-hideg 
éghajlattal nyilván nem számolhatunk. Marad a száraz-meleg éghajlat. A 
tatabányai kőszenek szénkőzettani vizsgálatai alapján SZÁDECKY- 
KARDOSS E. (1952) a területre száraz-meleg, de legalábbis szemiarid 
éghajlatot valószínűsített. A szénképződést szerinte az előrenyomuló eocén 
tenger által feltorlasztott karsztvíz teszi lehetővé. A karsztlápokban ilyen 
módon képződött kőszeneket karsztkőszénnek nevezi. A - mondhatjuk - 
feledésbe ment elgondolást más, újabban megismert tények alátámasztani 
látszanak. A csordakúti terület északi részén mélyült több fúrásban a bauxit 
felett, illetve a bauxit rétegtani helyzetében több méteres vastagságot is elérő 
kis aluminit „telep” vált ismertté (TÓTHÁ. et al., 1984). E tömegesen ritkán 
megjelenő ásvány feltehetően összefüggésbe hozható a valószínűsített aiid- 
szemiarid éghajlattal. Nem zárható ki, hogy a tatabányai széntelepbői leírt, s 
főleg annak keleti részén elterjedt „huszár-zsinór”, amely a gerecsei térség 
széntelepeinek alsó részében is megfigyelhető volt, (bár a leírások nem 
használták ezt az elnevezést) is az alumínium bőségen (bauxit) kívül a 
száraz/abb éghajlatot is jelzik.

A negyegyházi-csordakúti medence eocén kőzet-kifejlődéseire szerző 
által szerkesztett un. féregszem (alulnézeti) térképek jól mutatják a medence 
morfológiáját és üledék-szerkezetét. Jelzik, hogy három oldalról egyértelmű
en zártnak tekinthető medencéről van szó. A negyedik, déli oldal tektonikai 
okok miatt lemetszett. E hatalmas szerkezeti vonal határolja a mányi, sőt a 
pilisi eocén kőszénterületet is délről (FODOR L-MAGYARI Á.-FOGARASI 
A.-PALOTÁSÉ. 1994).

A fangíomerátum a karsztos medence legmélyebb részeit tölti ki, a 
bauxittelepek a fangíomerátum elteijedési vonalán jóval túlnyúlnak, jelezve, 
hogy a kettőnek genetikai-üledékképződési kapcsolata nagy valószínűséggel 
nincs.
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Összefoglalás

A Dunántúli-Középhegységben a Gerecse- és Pilis-Budai-hegység 
délkeleti peremén hosszú, többször megszakított sávban az eocén 
kőszénmedencékre lokalizálódó sajátos képződmény vált ismertté jelentős 
elteijedésben és helyenként több tíz méter vastagságban. A képződmény 
helyi triász dolomit és mészkőanyagú fölhalmozódásnak, azaz fosszilis 
fanglomerátumnak bizonyult. Felsőkréta-eocénalji bauxitra, illetve 
viszonylag jól fejlett trópusi karsztos formakincsű triász karbonátos 
alaphegységre települ. E fanglomerátum -  más tényezőkkel együtt - 
arid/szemiarid éghajlatra enged következtetni a középső eocén aljára sorolt 
kőszénképződmények lerakódását valószínűleg közvetlenül megelőző 
időszakra. S mint sajátos, ritka paleokarsztos képződmény tarthat számot a 
karsztkutatók figyelmére.
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