
I. BEVEZETÉS

A dorogi terület az ország egyik földtanilag legrégebben tanulmányozott 
területe. A barnakőszén bányászata már az 1800-as évek elején elkezdődött. 
A terület átnézetes földtani térképezését pedig a múlt század közepén a bécsi 
Földtani Intézet geológusai végezték. Az eocén képződmények első korszerű 
szintézise Hantken M. érdeme. Alapvető vizsgálatai alapján kimutatta a 
Nummuliteszek rétegtani jelentőségét a Dorogi-medencében. Az édesvízi és 
„féligsósvízi” rétegcsoportra települve a subplanulatuszos, perforatuszos, 
striatuszos és ,,tschihatscheffi’ ’ tartalmú rétegcsoportokat különböztette meg.

Rozlozsnik P.—Schréter Z. —Telegdi Roth K. Hantken M. beosztását 
fejlesztették tovább. A nummuliteszes — discocyclinás mészkő és kövületmentes 
homokkőösszlet között elkülönítették a nummuliteszes— discocyclinás meszes 
homokkőösszletet. Felismerték a kréta végi —eocén eleji, valamint az oligocén 
eleji szárazföldi időszak és letárolás tényét.

Vitális S. fúrási rétegleírásaiban megtartva Hantken és említett követői 
rétegtani beosztását, a rétegösszlet alsó részének tagolását fejlesztette tovább.

Vadász E. és Szőts E. saját tapasztalataik és az addigi szintezési adatok 
alapján összefoglalták az ismereteket.

Fülöp J. kezdeményezésére került sor az ország egyik alapszénteriiletét 
tevő Dorogi-medence 10 000-es méretű részletes földtani újratérképezésére, 
monografikus, korszerű földtani anyagvizsgálati leírására. Ezzel kapcsolatos 
megbízásom alapján — a feladatok közül — az alábbiakban a medence eocén 
képződményeinek vizsgálati eredményeit foglalom össze.

Vadász E. professzor által hangsúlyozott kritikai szemlélettel törekedtem 
a problémák feltárására és megoldására. Horusitzky F. professzor, gazdag 
és sokrétű tapasztalatai alapján, a paleogén geokronológia problémáiban való 
tájékozódásban segített. Példaként állhatott előttem Fülöp J. céltudatos, 
földtani vizsgálati módszereinket korszerű színvonalra emelő élemző-szinteti- 
záló munkája. Végül, de nem utolsósorban V itális S. professzor, aspiráns- 
vezetőm, munkám folyamatos figyelemmel kísérésével, szakmai tanácsaival 
volt segítségemre. Az eszmecserékért, a vita- és konzultációs lehetőségekért, 
ősmaradványok meghatározásáért köszönetét mondok F. Bieda krakkói, 
H. Hiltermann hannoveri, G. I. Nyemkov moszkvai, Ch . Pomerol párizsi, 
H. Schaub bázeli professzoroknak, N. Mészáros kolozsvári, R. Pavlovec 
ljubljanai, W. Sikora krakkói, R. Marschalkó, J. Senes, M. Vanova pozsonyi 
kutatóknak, valamint K ecskemétit, paleontológus, DudichE., Gondozó Gy ., 
K opek G., Matyi Szabó F., Nagy G., Siposs Z., Sólyom F., Szabó N., 
Széles L. geológus barátaimnak.

A problémák megoldásában közvetlen munkatársaim anyagvizsgálati 
eredményeire támaszkodhattam. Vitálisné Zilahy L. a Foramini fér ák, 
Jámborné K ness M. a Nummuliteszek, K ecskemétiné K örmendy A. a Mól-
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luscák meghatározását végezte el. Rákosi L. a pollen-vizsgálatok, Iharosné 
Laczó I. a szénkőzettani, Sárköziné Farkas E. az üledékkőzettani vizs
gálatok elvégzésével segítették munkámat. Önzetlenül segítette munkámat 
Bogár Gy ., Hajdú J., Szilágyi G. és Tatár A.

Az alapszelvények kiértékelése a földtani kifejlődés, szerkezeti helyzet 
és az utólagos letárolások mértéke szerint elkülönített területegységenként 
látszott legcélszerűbbnek. A rétegtani tagolódásra és helyzetre, a szerkezet
fejlődésre, az ősföldrajzi viszonyokra és a barnakőszéntelepek prognózisára 
utaló eredmények összefoglalására viszont az egész medencét egységesen tár
gyaló fejezetekben kerül sor.

Ha szerény mértékben is, de új eredményekről adhatunk számot az eocén 
képződmények tanulmányozásának e klasszikus területéről, azt elsősorban 
annak köszönhetjük, hogy építhettünk száz év földtani kutatásának nagy 
elődök által kimunkált eredményeire.
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II. A KIFEJLŐDÉSI TERÜLETEK ÁTTEKINTÉSE

1. Lábatlan és környéke

Me ej előző mun kólátok
Lábatlan környékének földtanáról az első áttekintést H a n t k e n  M. (1868, 1871) 

adta. Beszámolt az eredménytelen szénkutatásokról, s az ún. piszkei márgát Foramini- 
fera vizsgálatok alapján az oligocénbe sorolta. L i f f a  A. (1909) az eocén képződményekről 
rövid leírást adott. T a e g e r  H. (1 9 1 4 ) megállapítja a terület szerkezeti jellegeit. A Lábat
lan környéki eocén szénkutatás lehetőségeit pozitiven ítélte meg. K ozlozsnik P. (1925) 
a területről korszerű, ma is helytálló megállapításokat tartalmazó összefoglalást adott. 
A tarkaagyag-sorozatot a ,,paleocén” -be sorolta, s a terület produktivitásának kérdésében 
negatív álláspontra jutott. V í g h  G y . (1928) 1:25 000-es színes földtani térképet közöl 
a területről. Szőts Pl. (1956) az addigi kutatások eredményeinek szintézisét adta. A Lábat
lan környékén feltárt tarkaagyag-sorozatnak a paleocénbe való sorolását tévedésnek 
minősítette, s annak felsőlutéciai kora mellett foglalt állást. Kiemelkedőnek tartjuk azt 
a megállapítását, hogy a fúrásokban feltárt tarkaagyag felett közvetlenül az opereulinás 
agyagmárga következik, s Lábatlan környékén az eocén rétegsor nagy része denudálódott. 
A lutéciai emelet közepe táján Lábatlan környékén üledékhiányt jelzett.

Fülöp J. (1958) 1:50 000-es színes földtani térképén egész Lábatlan környéke 
szerepel. „Sparnacumi” , „yprési” , alsó- és felsőlutéciai, alsó- és felsőbartoni emeleteket 
különített el. K r i v á n n é  H .  E. (1961a) a tarkaagyag-összlet alatti levéllenyomatos agyag
lencséket pollen-vizsgálatok alapján feltételesen az alsóoligocénbe sorolta.

K o v á c s  É .  (1961) az agyaglencsék levéllenyomatait dolgozta fel. Munkájához 
F ü l ö p  J. írt földtani bevezetést. A terület 1:5 000-es földtani felvételét G i d a i  L. (1961 
a, b, d, 1962a, b) és V í g h  G. (209-es lap területe) készítette el. K o p e k  G. — K e c s k e m é t i  
T . —  D u d i c h  E .  j r . (1965—1966) a Lábatlan—Baj ót környéki területen az eocén képződ
ményeknek kilenc szintjét különítette el, s az egész eocén összletet a lutéciai emeletbe 
sorolta.

Az eocén képződmények elterjedése

A Berzsekhegy és a Duna melletti törés között levő terület egy részére 
jellemző az eocén rétegsor hiányos és hézagos volta. A felszínen és a negyed
kori képződmények alatt legelterjedtebb a kréta homokkő-konglomerátum, 
az alsóeocén édesvízi mészkő és tarkaagyag. A Duna mellett és azzal nagyjából 
párhuzamosan húzódó N y—K-i töréstől É-ra található meg a felszínen az a 
tufás homokos agyag, amely a plankton Foraminiferák alapján is felsőeocén 
korú. A terület déli részén az eocén rétegsor teljesebb: az alsóeocén fekvő
sorozatot, a tengeri alsó-, középső- és felsőeocén képződményeket a fúrások 
egyaránt kimutatták. Földtanilag jellemző az oligocén képződmények teljes 
hiánya.

A lapszelvények

A Lábatlan környéki területen a legteljesebb eocén rétegsort a Lábatlan 
3. és 4. sz. mélyfúrások harántolták. Az L 3—as fúrás (I. melléklet) a Duna- 
parton a lábatlani Űjlakótelep mellett mélyült. 119,90—150,0 m-ek között 
(34 — 36. minta) harántolt terresztrikus kifejlődésű, faunamentes aleuritos 
homok- és agyagos aleurit- („tarkaagyag” ) rétegeket települési helyzetük alap
ján soroljuk az alsóeocén korszak alsó tagozatába. Az alsóeocén barnakőszén- 
összletet a Lábatlan 3. sz. fúrás nem mutatta ki. A sekélytengeri kifejlődésű 
nummuliteszes — opereulinás összlet vastagsága 49,5 m, gazdag fenéklakó 
Foraminifera együttest és nagy Foraminifera faunát tartalmaz. Míg a Dorogi
medence területének nagy részén az alsóeocén fekvő összletre a barnakőszén-
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és csökkentsósvízi fedő összlete közvetítésével települ a nummuliteszes — 
operculinás agyagmárga, addig a Lábatlan 3. sz. fúrás eocén rétegsorából hiány
zik a barnakőszénösszlet s a nummuliteszes—operculinás összlet közvetlenül 
települ a fekvő összletre. A nummuliteszes—operculinás összlet alsó felére a 
Nummulites ? anomalus de la Harpe, felső felére a Nummulites nitidus de la 
Harpe, N. aff. praelucasi Douville, N. subramondi de la H arpe előfor
dulása jellemző.

A lutéciai emelet képződményeit három rétegcsoportra tagoltuk. A per- 
foratuszos összlet mindössze 4,9 m vastag. A felette települő csökkentsósvízi 
kifejlődésű meretrixes—anomiás összletre gazdag sporomorpha együttes és 
Mollusca fauna, valamint a nagy Foraminiferák teljes hiánya jellemző. A stria- 
tuszos rétegekben viszont a nagy Foraminiferák uralkodnak.

Az előbbitől eltérő jellegű eocén rétegsort tárt fel a lábatlani Rézhegven 
mélyült L —4. sz. szerkezetkutató mélyfúrás. Az alsókréta rétegekre települt, 
túlnyomóan sárga és lila színű agyagos és homokos aleuritból (makroszkóposán 
,,tarkaagyag” ) álló fekvő sorozat teljes vastagsága 50,7 m. A barnakőszén
összlet 18,5 m vastag, produktív barnakőszéntelepeket nem tartalmaz.

A barnakőszénösszlet fedőjétől élesen elkülönül. A fedő csökkentsósvízi 
rétegcsoport túlnyomóan aleuritos márgából valamint homokos és agyagos 
aleuritból, aleuritos homokból áll. A réteg csoport gazdag faj- és egyedszámú 
Mollusca faunájában a Laevicardium subdiscor d ’Orb., Tivellina pseudopetersí 
Taeger, Meretrix petersi Zittel, Psammobia sp. formák uralkodnak. A fedő 
összlet felső tagozata, a nummuliteszes—operculinás aleuritos agyagmárga 
összlet egyveretűen sekélytengeri kifejlődésű, bentosz kis Foraminiferákkal 
és az összlet alsóeocén korát egyértelműen bizonyító nagy Foraminiferákkal. 
A mindössze 18,90 m vastag középsőeocén összletet két rétegcsoportra tagol
tuk. A lutéciai perforatuszos rétegcsoport és a cuisi nummuliteszes—operculi
nás aleuritos agyagmárga közötti faunisztikai inkonformitás elsősorban az 
alsóeocén Foraminiferák eltűnésében, a Nummulites striatus (Brtjgtjiére) 
és a ÍV perforatus (Monteort) megjelenésében nyilvánul meg. A nummuli
teszes—operculinás összletre átmenet nélkül, feltehetően diszkordánsan és 
üledékhézaggal települ az alsó részén gazdag csökkentsósvízi Mollusca faunájú 
lutéciai perforatuszos rétegcsoport. Felsőeocén képződményeket a fúrás nem 
harántolt.

A Saskő-tetőn mélyült a Lábatlan 2. sz. mélyfúrás. Az alsóeocén fauna- 
mentes tarkaagyag és homokkő összlet itt alsókrétára települt, s közvetlenül 
pleisztocén homok és lösz fedi. Valószínűleg utólagos letárolás következtében 
hiányzik az alsóeocén barnakőszénösszlet és a magasabb eocén rétegsor.

A lábatlani ,,Öreg Mészégető”  mellett mélyítettük le a Lábatlan 5. sz. 
szerkezetkutató fúrást. Az alsóeocén bázisát tűzkő- és dolomittörmelék, agya
gos aleurit és homokkőrétegek alkotják. Erre a rétegcsoportra a fúrási mag
anyagon tett észlelésünk szerint diszkordánsan 16,3 m vastag édesvízi mész- 
márga és mészkő összlet települ, melyben Viviparus cf. obliquatus Desh., 
Bithynia cf. carbonariaMxnx .-Съатж. , Bithynia sp. és Char a oogoniumok voltak 
kimutathatók. Az édesvízi mészkő rétegsorozat felső részén a rétegek fellazu
lása, szétdarabolódása figyelhető meg, mely egykori felszíni mállásra vezethető 
vissza. Az édesvízi mészkő összletre települő aleuritos homokkő rétegekkel 
tagolt 105 m vastag agyagos aleurit- („tarkaagyag” ) sorozat teljesen fauna- 
mentes. Az összletet kőzettani és ásványi összetétele, rétegtani helyzete alap
ján a dorogi terület Nv-i részén elterjedt s helyenként több mint 100 m-es
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vastagságban kifejlődött tarkaagyag rétegekkel párhuzamosiguk. Az egész 
tarkaagyag összlet heteropikus fáciese a s. s. vett dorogi szénterület alsóeocén 
barnakőszénösszletével és annak fekvő rétegcsoportjával. A rétegsor nehéz
ásvány összetételében helyenként a magmás, helyenként az epigén ásványok 
uralkodnak. Kisebb-nagyobb mennyiségben a metamorf ásványok is kimutat
hatók. Rákosi L. szerint az agyagos aleurit („tarkaagyag” ) sorozatban a 
100,0—101,0 m mélységek között kevés sporomorpha van: Cicatricosisporites 
doroghensis (R. Рот. et G e l l . 1933), Leiotriletes microadriennis (W. K r .) 
1959, Pityosporites sp. Sok erősen szenesedett törmelékdarab és néhány fenyő 
fuzittörmelék mutatható még ki. A fúrás 4,80 — 17,50 m között növénylenyo- 
matos, aleuritos homok és homokos aleurit rétegeket harántolt, amelyek 
gazdag sporomorpha anyagot tartalmaznak. R ákosi L.szerint a sporomorphák 
alapján a rétegcsoport középsőeocén korát valószínűsíthetjük. Az alsóeocén 
legalsó része van feltárva Lábatlantól К -re, a kötélpálya alatt. Az édesvízi 
mészkőre (liszkordánsan települ a faunamentes homok és kavicsos homokkő 
összlet. Előbbinél teljesebb alsóeocén fekvő rétegsor tanulmányozható a lábat- 
lani sertéshizlalda mellett (1. ábra). Az alsóeocén édesvízi mészkő letarolt, 
egyenetlen felszínére durva, aprókavicsos homok, apró- és durvaszemű kong
lomerátum rétegek települnek. A homokkő—konglomerátum összletet tarka-

7. ábra. Az alsóeocén édesvízi mészkőre diszkórdánsan települő 
alsóeocén konglomerátum — homokkő összlet. Lábatlan — ser

téshizlalda mellett
Fig. 1. Complexe de grés et conglomérat éocéne inférieur, repo- 
sant en discordance sur le calcaire d’eau douce éocéne inférieur. 

Porcherie d’engraissement á Lábatlan
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agyag sorozat fedi. Mint már a megelőző munkálatokról adott áttekintésünk
ben jeleztük, a rétegösszlet koráról vallott eddigi vélemények igen eltérőek: 
Rozlozsnik P. (1925) a paleocénbe, Szőts E. (1956) a középsőeocénbe, 
K rivánné Hutter E. (1961) feltételesen az alsóoligocénbe helyezte. Fülöp J. 
már korábban a tarkaagyag és édesvízi mészkő közötti homokkő—konglo
merátum összlet közepén levéllenyomatos agyaglencséket talált. Az agyag
lencsékből K rivánné Hutter E. (1961) gazdag sporomorpha együttest írt le. 
Az összlet rétegtani helyzetére vonatkozó megjegyzésekből mindössze annyit 
fogadunk el, hogy a Borókási-medencerész felsőlutéciai összletével a sertés
hizlaldái feltárás rétegsora nem „hangolható”  össze. Az összlet alsóoligocén 
korát földtani vizsgálatunk nem igazolta. A jelzett agyaglencséket nem talál
tuk meg, csak a már begyűjtött anyagot lehetett átnézni és paleontológiailag 
értékelni. Rákosi L. vizsgálatai szerint, amelyet W. K rutzsch is megerő
sített, az agyaglencsék sporomorphái alsóoligocénnél idősebb kornak.

A levéllenyomatok vizsgálata alapján gazdag flórakép rajzolódott ki, 
amelyet K ovács É. (1961) középsőeocén korúnak tart. A törmelékkel borított 
feltárásban a levéllenyomatokat űjragyűjteni már nem lehetett. Pálfalvy I. 
a K ovács E. által feldolgozott anyagot átnézte és azt a véleményt alakította 
ki, hogy az eddigi vizsgálatokból alapvető rétegtani következtetéseket nem 
lehet levonni. Valószínűnek tartjuk, hogy a feltárás rétegsorának a középső
eocénbe és az alsóoligocénbe sorolásánál említett szerzőkre Szőts E. (1956) 
koncepciója döntő befolyással volt, mely szerint az alsóeocén édesvízi mészkő 
diszkordáns felszínére üledékhézaggal települ a felsőlutéciai ősmaradvány
mentes homokkő — konglomerátum és tarkaagyag összlet.

A feltárástól К -re, mintegy 300 m-re mélyített Lábatlan 5. sz. szerkezet- 
kutató fúrásunk eredménye alapján tisztázódott a Lábatlan környéki tarka- 
agyagok rétegtani helyzete is. A sertéshizlaldái rétegsor alján elhelyezkedő 
édesvízi mészkő rétegtanilag megfelel az L —5. sz. fúrásban feltárt viviparu- 
szos—bithyniás édesvízi mészkőnek, a sertéshizlaldái tarkaagyag pedig az 
L —5. sz. fúrás alsóeocén „tarkaagyag” rétegsorának. Mindkét rétegsor szór
ványosan tartalmaz sporomorphákat, amelyek élesen elütnek az L —5. sz. 
fúrás rétegsorának legfelső részén és az „Öreg Mészégető” -tői Ny-ra levő fel
tárás felső részén feltárt középsőeocén sporomorphákat tartalmazó pollen- 
képtől. Az alsóeocén tarkaagyag sorozat fedőjében felsőlutéciai homokos 
agyagrétegekkel felszínre bukkan a Rókás-gödöri vízmosásban is. A lutéciai 
emeletbe soroljuk a lábatlani munkásszálló mögötti homokbányában feltárt, 
alsó részében növényi törmelékes és levéllenyomatos homokkő rétegeket. Az 
alsóeocén fekvő sorozatot képviseli az alatta települő faunamentes agyagos 
homok és homokkő. Ugyanezek a rétegcsoportok láthatók közvetlenül a bécsi 
út mellett (2. ábra). Az alsóeocén fekvő sorozat és a középsőeocén közötti 
diszkordancia legjobban tanulmányozható a „Lábatlani Öreg Mészégető” -tői 
Ny-ra levő feltárásban. Ez a feltárás az összehasonlító alapként számító L —5. 
sz. fúrásunktól mintegy 50 m-re van. Az itt feltárt rétegek kifejlődése hasonló, 
jól azonosítható a fúrásban feltárt rétegekével. A felsőlutéciai rétegsor az 
L —5. sz. fúrás középsőeocén rétegsorából kimutatott sporomorphákat tartal
mazza, az alsóeocén rétegsor a fúráshoz hasonlóan sporomorpha maradványok
ban szegény.

A lutéciai növényi törmelékes homok, homokkő és agyagos aleurit összlet 
felső részén kemény, molluszkás mészmárga konkréciók vannak. A konkréciók 
Mollusca faunáját Szőts E. (1956 p. 91.) dolgozta fel. Az „Öreg Mészégető” -tol



13

2.
 á

br
a.

 A
ls

óe
oc

én
 fe

kv
ő 

ho
m

ok
kő

re
 d

is
zk

or
dá

ns
an

 te
le

pü
lő

 k
öz

ép
ső

eo
cé

n 
nö

vé
ny

tö
rm

el
ék

es
 h

om
ok

os
 a

gy
ag

. 
Lá

ba
tla

n 
—

Bé
cs

i ú
t m

el
le

tt
Fi

g.
 2

. A
rg

ile
 s

ab
le

us
e 

á 
dé

br
is

 v
ég

ét
au

x 
de

 l’
Éo

cé
ne

 m
oy

en
 r

ep
os

an
t 

en
 d

is
co

rd
an

ce
 d

an
s 

le
 t

ói
t 

du
 g

ré
s 

éo
cé

ne
 in

fé
rie

ur
.

Pr
és

 d
e 

rá
ve

nn
e 

«B
éc

si 
út

», 
á 

Lá
ba

tla
n



14

délre szénkutatási céllal vágatot hajtottak. Az ,,Örcg Mészégető -tői Ny-ra levő 
feltáráséhoz teljesen hasonló lutéciai rétegsort tártak fel a leveles palás kő- 
szenes agyagrétegek felett. A mészmárga konkréciók Mollusca faunája előb
biekével azonos.

A régi Sátori-féle agyagbányában — Lábatlantól Ny-ra — csökkentsós- 
vízi kifejlődésű középsőeocén rétegeket ismertünk meg, amelyek valószínűleg 
a striatuszos összlet alsó részét képviselik. A feltárás rétegeiből K ecskemétiné 
K örmendy A. a Turritella vinculata Zitt., Antilla propinqua Zitt., Odostomia 
pannonica Szőts, Vexillum splendidum Szőts, Cerithium pratti Rouault, 
Velates schmiedeli (Chemnitz), Arca (Anadara) scapulina Lám., A. vértesensis 
Szőts, Anomia sp. fajokat határozta meg.

A kőszenes agyag feletti homokos agyagréteget kisebb-nagyobb fészkek
ben összehalmozott Anomia sp., Ampullina perusta Deerance és Chama 
distans Deshayes kagylók jellemzik. A tarkaagyag összlet rótegtani helyét 
korjelző szerves maradványok hiányában települési helyzete alapján jelöl
tük ki. Biztos adatunk csupán annyi, hogy fedője alsóeocén, feküje alsó
kréta.

A Lábatlan környéki eocén képződményekről ö s s z e f o g l a l ó l a g  
a következők állapíthatók meg: A lábatlani területen az eocén rétegsor nagy
mérvű, többszörös letárolása állapítható meg. Az alsóeocén édesvízi mészkőre 
diszkordánsan települ az alsóeocén homokkő, konglomerátum és tarkaagyag 
sorozat. Az alsóeocén nummuliteszes—operculinás összletre éles faunisz- 
tikai határral települ a perforatuszos—molluszkás rétegcsoport.

2. Nyergesújfalu és környéke

Mc (jelőző mai iká latok
Nyergesújfalu környékének első érdemleges kutatója H a n t k e n  M. (1868, 1871c) 

volt. Részletesen vizsgálta az ún. „piszkei” márga faunáját. Feltevése szerint a piszkei 
szelvényben ritkán előforduló Nummuliteszek idősebb képződményekből halmozódtak át. 
A Nyergesújfalu —Lábatlan közötti partfallal kapcsolatban megemlékezett a „kerekded 
kiválmányokról” (konglomerátum konkréciók). Feltevése szerint a szerves maradványok 
egy része eocén rétegekből halmozódott át, és a kiscelli agyag Foraminiferáit tartalmazzák.

L i f f a  A. (1909) részletes földtani felvételt készített a területről, tanulmánya leíró 
jellegű, a rétegtani megismerés terén H a n t k e n  M.-nál előbbre nem jutott. V o g l  V .  (1910) 
az út- és vasútépítés kapcsán feltárt rétegekből kikerült gazdag makro faunát dolgozta 
fel. A „piszkei” , a „budai” és a „bryozoás” márga egymás közti viszonyát és korkérdését 
vizsgálva, arra a megállapításra jutott, hogy a „piszkei” márga faunája a „bryozoás 
márgáénál fiatalabb, alsóoligocén jellegű, s a „piszkei márgát „budai máigának kell

R o z l o z s n ik  P. (1925) kőszénkutatás szempontjából foglalkozott a területtel. 
Lényeges megállapítása, hogy a „paleocén” kifejlődése eltér a dörög — tokodi „szentermő 
fáciesétől. Főrésze kövületmentes, kontinentális képződmény. Sző ts  E. (1956) tömör, 
nagy vonalaiban helytálló áttekintést nyújt a terület eocénjéről, s megadja néhány fon
tosabb feltárás rétegsorát. A Lábatlan —Nyergesújfalu közötti partfal rétegsorát a 
lutéciai emelet zárótagjaként tekinti.

J a s k ó  S. (1957f) 25 000-es térképben rögzítette a Hejszoba-szőlők környéki eocen 
kibúvásokat. F ü l ö p  J . (1958) 1: 50 000-es színes földtani térképet közöl az egész terület
ről. A terület 5000-es földtani térképét J a s k ó  S. (1959a) és G i d a i  L. (1961a, b, c, 1962b, c)
készítette. „ 1 „

A Magyar Állami Földtani Intézet centenáriuma tiszteletere rendezett Eocen 
Kollokvium résztvevőinek bemutattuk a Lábatlan—Nyergesujfalu közötti partfalat 
(G i d a i  L. et al. 1969) és a szelvény újra vizsgálati eredményeiről az Eocén Kollokvium 
kötetében tájékoztatást adtunk (G i d a i  L. 1969b).
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Az eocén képződmények elterjedése

Az alsóeocén barnakőszénösszlet fekvőjében levő tarkaagyag sorozat 
Nyergesújfalu környékén a felszínen nem található meg. A legidősebb, fel
színen levő eocén tagot, a striatuszos—molluszkás összletet Nyergesújfalu 
község belterületének több pontján megtaláljuk. E feltárások rétegei szintben 
azonosak a bajóti Ivókúti-árok képződményeivel, melynek gazdag molluszka- 
anvagát Szőts E. (1939) dolgozta fel. A striatuszos összlet Nyergesújfalutól 
délre is felszínre bukkan. József-puszta környékén felsőeocén mészkő és márga, 
Lábatlan—Nyergesújfalu között a vasútállomás mellett, a Raibli-patak völ
gyében és a Sánchegytől délre pedig a sokat vitatott korú, helyenként biotitot 
dúsan tartalmazó tufás agyagos homokkő feltárásokat találjuk.

A tápszekrények

A Nyergesújfalu 28. sz. mélyfúrás szelvényében, alsókrétára települten, 
51,3 m vastag faunamentes homokkő— tarkaagyag sorozatot mutattunk ki. 
Ezt a rétegcsoportot kor jelző fauna híján, települési helyzete alapján soroljuk 
az alsóeocénbe. Az alsóeocén barnakőszénösszlet és közvetlen csökkentsós- 
vízi molluszkás fedője a fúrás szelvényéből hiányzik. A sekély tengeri kifej lődésű 
nummuliteszes—operculinás agyagmárga közvetlenül települ a tarkaagyag 
összletre. Rákosi L. palynológiai vizsgálatai szerint ezen a területen az alsó
eocén barnakőszénösszletet és csökkentsósvízi fedőjét tarkaagyag rétegek 
helyettesítik. A nummuliteszes—operculinás összletből kimutatott nagy 
Foraminiferák közül az alsóeocén korszakot jelzik a következő fajok: Num- 
mulites subramondi de la Harpe, N. burdigalensis de la Harpe, N. sub- 
planulatus Hantken et Mad ., N. ? anomalus de la Harpe. Az összlet alsó 
részén tömegesen jelentkezik az Operculinci granulosa Leymerie, és viszonylag 
nagy darabszámmal a Discocyclina papyracea Boubée és az Aktinocyclina 
tenuicostata (Gümbel). A nummuliteszes—operculinás összlet kis vastagsága 
(44,9 m) arra enged következtetni, hogy az összlet felső része ezen a területen 
utólagos letárolás következtében hiányzik. Az erre települő finom rétegződésű, 
szónnyomos agyag, agyagmárga, márga, mészkőből álló édesvízi fáeiesű réteg- 
csoportot már a lutéciai emeletben meginduló új üledékciklus kezdő tagjának 
kell tekintenünk. A perforatuszos rétegcsoport vastagsága 9,1 m. Említésre 
méltó a csökkentsósvízi molluszkás (anomiás—meretrixes) fácies hiánya a 
perforatuszos összlet alatt. A perforatuszos összletre jellemző a kis Foramini
ferák hiánya és a Nummulites millecaput Boubée (A), N. perforatus 
(Monteort) (A—B) kőzetalkotó jelenléte. A rétegösszlet nagy mennyiségben 
tartalmazza még a Nummulites burdigalensis de la Harpe nagy Foraminifera 
formát, amely nem illik ebbe a faunaképbe.

A striatuszos összlet is vékonyabb a szokásosnál (26,4 m). Gyéren kis 
Foraminiferák is vannak az összletben. A Nummulites striatus (Bruguiére) 
(A—B) faj csak a rétegcsoport alján jelentkezik kőzetalkotó mennyiségben. 
A rétegsor felfelé csökkentsósvízivé, majd édesvízi jellegűvé válik, ami fauna
szegénységben és faunamentességben mutatkozik meg. A nummuliteszes — 
discocyclinás mészkő kimaradásával faunisztikailag éles határral települ a 
striatuszos összletre a helyenként dúsan biot it os tufás homokkő összlet, amelyet 
a Dorog környéki eocén zárótagjaként tekintünk. A kis Foraminiferák gyér 
faj- (Cibicides sp., apró Virgulinák) és egyedszámúak. A Nummuliteszek szin
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tén alárendelt szerepűek, s főleg apró termetű fajok vannak jelen: Nummulites 
variolarius Lamarck (А—В), N. striatus Bruguiere (A), N. aff. pnlchellus 
Hantken et Madarász (B).

A faunaképben feltűnő az Operculinák visszatérése, az Operculinella 
vaughani (Cushm.) faj és az Operculinella sp. tömeges jelenléte. Kiemelhető 
még az Asterocyclina stellaris Brunner faj, amely a tufás homokkő rétegsor

3. ábra. Felsőeocén homokkő — konglomerátum rétegek vál
takozása a Lábatlan—Nyergesújfalu közötti partfal keleti

részén
Fig. 3. Couches de gres et de conglomerate éocene supérieur, 
en alternance dans la partié orientale de la falaise, entre Lá

batlan et Nyergesújfalu

jellemző ősmaradványa. A Chlamys hiarritzensis (d ’Archiac) faj szintén az 
összlet felsőeocén kora mellett bizonyít.

A József-pusztai majornál mélyítettük le a Nyergesújfalu 29. sz. fúrást 
(Gidai L. 1968c). A fúrás eocén rétegsora vizsgálatának fontosabb eredményei 
a felsőeocén plankton foraminiferás meszes aleurit összlet vastagsági és tele
pülési viszonyainak tisztázása, plankton zónák megállapítása, az alsóeocén 
barnakőszénösszlet kifejlődési viszonyainak megállapítása (Gidai L. 1968c), 
alsóeocén nagy Foraminiferák áthalmozottságának felismerése a középső
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eocén rétegösszletben, az eredeti település fordított sorrendjében (Jámborné 
K ness M. 1968b).

Igen értékes a piszkei vasúti bevágásból és a Lábatlan—Nyergesújfalu 
közötti országúti bevágásból származó [Hantken M. és Szontagh T. által 
gyűjtött és V ogl V. (1910) által földolgozott] makrofauna anyag (3. ábra). 
V ogl У . ezt a faunát a bryozoás márgáénál fiatalabbnak tekinti és alsóoligocén

4. ábra. A felsőeocén tufás homokos agyagra települő homok
kő — konglomerátum összlet a Lábatlan—Nyergesújfalu kö

zötti partfal középső részén
Fig. 4. Grés sableux, tufacé, éocéne supérieur sous-jacent au 
complexe de grés et conglomérat, dans la partié centrale de 

la falaise, entre Lábatlan et Nyergesújfalu

jellegűnek tartja (1910, p. 201). Egyetértünk azzal a véleményével, hogy 
a fauna sekély tengeri kifejlődést jelöl, viszont a Chlamys biarritzensis 
(d ’A rchiac) és a plankton Foraminiferák alapján véleményünk szerint a 
Lábatlan—Nyergesújfalu közötti partfal rétegsora nem alsóoligocén, hanem 
felsőeocén korú (4. ábra). Az újabb leletek közül csak az 1958-ban talált 
tengerisün maradvány említésre méltó, amely Szörényi E. meghatározása 
szerint Co?ioclypeus sp. kistermetű formájának bizonyult. Megtartási álla
pota helyben élt voltát kétségtelenné teszi. A Lábatlan—Nyergesújfalu

2 MÁFI Évkönyv LV. kötet 1. füzet
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közötti partfal középső, sasbércszerűen kiemelt részére telepítettük a Nyer
gesújfalu 27. sz. szerkezetkutató fúrásunkat. Célja a tufás, meszes homokkő 
átfúrása és fekvőjének megállapítása lett volna. Műszaki okokból a fúrás 
100,0 m-ben leállt anélkül, hogy az agyagos homokkő és márga összletet át
fúrta volna.

A Nyergesújfalu—Lábatlan közötti partfal, a Nyergesújfalu 27 sz. fúrás 
és a Nyergesújfalu 29. sz. fúrás (Gidai L. 1968a) — utóbbi e plankton foramini- 
ferás összletet 227,5 m-es vastagságban mutatta ki — planktonfaunájának 
elemzése szerint a rétegösszlet Subbotina (1953) kaukázusi Globigerinoides 
conglobatus, B olli (1957) trinidadi Globigerapsis semiinvoluta, valamint 
A. Samuel szlovákiai Globigerinoides index zónájának felel meg. Ez a párhuza- 
mosítási lehetőség, különösen pedig két formának, a Globigerapsis semi
involuta (K eijzer) és a Globigerinoides conglobatus (Br a d y) fajoknak a jelen
léte egyöntetűen a felsőeocénbe utalja ezt a rétegösszletet.

A Lábatlan—Nyergesújfalu közötti partfal rétegsora jellegzetes regressziós 
összlet benyomását kelti. A rétegsor alsó része még nyugodtabb vízi lerakódás
nak tekinthető, a magmás és metamorf ásványok egyensúlyává], erősen meszes 
jelleggel. A könnyűásványok közül a kvarc és kvarcit (majdnem 70%) mellett 
a muszkovit van túlsúlyban. A kavicsanyagban megtalálható a közel-környék 
mezozoikumának lepusztulásából származó triász mészkő, dolomit és júra 
tűzkő. A rétegsor felső része kor-kérdésének megítélésében H antken M.

1. táblázat

Mintaszám

1 2 3 4 5 6 7

Clavulinoid.es cubensis Cush m . -f- +
Textularia budensis H a n tk e n  +
Bulimina truncana G ümbel +
Bolivina beyrichi R e u s s  -f* *
Gyroidina soldanii d ’O r b j g n y  +
Globigerina eocaena G ü m b e l  +  +
Globigerina triloba R e u s s  +  -f
Globigerina bulloides d ’O r b ig n y  +  -f  +
Globigerina sp. +
Globigerinoides conglobatus (B r a d y ) +
Globigerinoides budensis H a n tk e n  +
Nummulites siriatus (Br u g u ie r e) A. +
Nummulites aff. striatus (Br u g u iere) A . □
Nummulites cf. striatus (Br u g u ie r e) A. +
Nummulites millecaput B oubée A. * □  *
Nummulites cf. millecajmt B oubée A. 1 + 1 +
Nummulites incrassatus de la  H arpe A. +  +
Nummulites aff. incrassatus de la  H arpe A . □  +
Asterocyclina stellaris B runner  +
Asterocyclina sp. +
Discocyclina scalar is Schlum b . +  +
Discocyclina sp. * +  +  *
Operculina sp. -}- +  +  +
Oj)erculinella sp. • +  +

+  Ősmaradvány előfordulás 
D Ősmaradvány gyakori
* Ősmaradvány tömeges—kőzetalkofcó
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(1871c) véleményéhez csatlakozunk. A rétegsor felső részén található kop
tatott Nummulites millecaput-ok véleményünk szerint is idősebb rétegsorból 
halmozódtak át. Erre utal az általunk is megfigyelt jelentős koptatottság. 
A 'Nummulites millecaput fajöltője eddigi ismereteink szerint a felsőluteciai 
alsópriabónaira terjed ki, és valószínűleg nem nyúlik fel ebbe, a mikrofaunája 
alapján középső—felsőpriabónai összletbe. A Jozsef-pusztai majornál a feltá
rás ÉK-i oldalán nummuliteszes — discocyclinás mészkővel váltakozó homokos 
agyagrétegeket ismertünk meg. A mészkőrétegek közötti és a feltárás DK-i 
részén feltárt homokos agyagrétegek kőzettani sajátságai is a Ny—28. sz. 
mélyfúrásban és a Lábatlan—Nyergesújfalu közötti partfal szelvényében fel
tárt, tufás meszes homokkőre emlékeztetnek. A feltárás szelvényéből kimuta
tott Foraminiferákat az 1. táblázaton mutatjuk be.

A GloUgerinoides conglobatus (Br a d y ) faj jelenléte perdöntőén a felső
eocén aljára utal. A clavulinoideszes és glcligerinás fauna egyezik a Ny—28. 
sz. mélyfúrásban és a Lábatlan-Nvergcsújfalu közötti partfal középső részén 
feltárt rétegek faunájával.

3. Bajót és környéke

Megelöző munkálatok
Az osztrák geológusok után H a n t k e n  M. (1871c) volt az, aki a környék földtani 

viszonyairól — megelőző többszöri kutatása alapján — az első monografikus értékű 
összefoglalást adta. Külön megemlékezik az Ivókúti-árok gazdag molluszkafaunájáról, 
az ún. ,,burány” -árokról, s a bajóti templom möfrö+t: feltárásról. Liyia. A. (1910) rövid 
jelentést közöl a környék eocén képződményeiről, de a perforatuszos rétegeknél idősebb 
eocénről — valószínűleg azok fedettsége miatt — meg sem emlékezik. K o zl o zsn ik  P. 
(1925) K —Ny-i irányú szelvényt közöl a Búzáshegyről, az Öregkő — Berzsekhegy közötti 
területről. Leírja az operculinás rétegcsoport búzáshegyi, az Öregkő Ny-i oldala melletti, 
s a község É-i bejáratánál levő feltárásait. V í g h  Gy . kéziratos térképére (1925 — 38) 
felvette a Szarvaskúti-völgyi striatás rétegeket, a Hintósürűje és Hármasgát között fel
színre bukkanó nmmnuliteszes-discocyclinás ̂ mészkövet, a Bikarétnél pedig bryozoás 
márgát tüntetett fel. S z ő t s  E. (1939) munkája nyomán vált ismertté az igen fajgazdag, 
szép héjas példányokat is tartalmazó, bajóti ,,ivókuti” Mollusca fauna. 1956-os munkájá
ban közli a búzáshegyi feltárás rétegsorát. J a s k ó  S. (1957) bauxitkutatási program 
keretében 1 : 25 000-es méretarányban felvette a terület egy részét. F ü l o p  J . (1958) 
a gerecsei kréta monográfiához mellékelt 1:50 000-es földtani térképe Bajót környékét 
is magába foglalja. G i d a i  L. (1961b, c, d, e) a terület 1: 5000-cs kéziratos földtani tei képeit 
és azok jelentéseit készítette el és az alsóeocén barnakőszénösszlet kifejlődési viszonyai
val foglalkozott (1967a). A búzáshegyi vízmosás szelvényét bemutattuk az 1969. évi 
Eocén Kollokvium résztvevőinek (G i d a i  L. et al. 1969) és a szelvény földtani újravizsgálati 
eredményeit az Eocén Kollokvium kötetében foglaltuk össze (G i d a i  L. 1969b).

Az eocén hépződményele elterjedése

Az alsóeocén fekvő tarkaagyag az Öregkő Ny-i oldalán nagyobb foltok 
alakjában több helyen is megtalálható. A nummuliteszes—operculinás agyag- 
márga felszínre bukkan Bajót É-i részén, a templom mögött, s a Búzáshegy 
É-i részén levő vízmosásban. A perforatuszos rétegcsoport az Öregkőtől délre 
a péliföldi út mellett, a templom mögött, a Búzáshegyen és a község É-i be
járatánál tanulmányozható. A striatuszos — molluszkás rétegek a falu területén 
több helyen s a Szemszőlőkben találhatók meg a felszínen. Felsőeocén num- 
muliteszes mészkő és a tufás, meszes aleurit rétegcsoport csak a terület Ny-i 
felén, az É —D-i irányban húzódó szerkezeti árok területén bukkan a felszínre.

2*



20

A lapszelvénye к

Bajót É-i végén levő egykori agyagbányában (5. ábra) felsőcuisi—lutéciai 
rétegeket ismerhetünk meg. Az alsó rétegek mikrofaunája lehetővé teszi a 
rétegsor alsó részének párhuzamosítását a nummuliteszes—operculinás agyag - 
márgával. Az alsóeocén zárótagjaként tekinthetjük a felette települő fauna- 
mentes levéllenyomatos rétegsort. A Nummulites perforatus (Montfort) А —В 
formát kőzetalkotóan tartalmazó márga diszkordánsan települ a cuisi réteg- 
csoportra. A faunisztikai határ éles, a diszkordancia ténye jól megfigyelhető.

ő. ábra. A lutéciai perforatuszos márga diszkordáns települése az alsóeocén 
nummuliteszes—operculinás összletre,

Baj ót É-i részén
Fig. o. Marne á N. perforatus du Lutétien, reposant en discordance sur le complexc 

á Nummulites et Operculines de ГЕсоёпе inférieur; 
au Nord de Baj ót

A bajóti templomtól ÉK-re levő útbevágás szelvénye (6., 7. ábra) a perfora
tuszos rétegek lerakódása előtti letárolásra vonatkozólag fontos bizonyítékot 
tartalmaz. Az algamaradványt leszámítva, teljesen szervesmaradvány-mentes 
agyagra települ a Nummulites perforatus (Montfort) А —В formáját kőzet
alkotóan tartalmazó perforatuszos márga. A diszkordancia ténye, s az egye
netlen felszín jól megfigyelhető. Többször megismételt anyaggyűjtéssel és vizs
gálattal ellenőriztük az irodalomban (Hantken M. 1871. p. 66, 1872. p. 70, 
1885. pp. 20 — 32, ]). 45; Rozlozsnik P .— Schréter Z .—Telegdi R oth K. 
1922. p. 23; Szőts E. 1956. p. 97; K opek G .— K ecskeméti T .—Dudich E. 
1966. p. 254) mindmáig fel-fel bukkanó kérdést, hogy a Nummulites perforatus 
(Montfort) és a N. subplanulatus Hantken et Madarász fajok együttesen 
előfordulnak-e ?



6. ábra. Az alsóeocén nummuliteszes — operculinás agyagmár- 
gára diszkordánsan települő lutéciai perforatuszos márga. 

Baj ót — templom mögött
Fig. 6. Marne argileuse a Nummulites et Operculines de ГЕосёпе 
inférieur, surmontée en discordance par la marne ä N. perforatus 

du Lutétien. Derriere l’église, ä Baj ót

7. ábra. A bajóti templomtól ÉK-re levő útbevágás földtani
szelvénye

1. Pleisztocén lösz, 2. cuisi agyag, 3. lutéciai márga és agyag, 4. törmelék, 
5. vető, 6. diszkordancia

Fig. 7. Coupe géologique du talus de route, au NE de l’église,
ä Baj ót

1. Loess pleistocene, 2. argile euisienne, 3. marne et argile lutétiennes, 
4. éboulis, 5. faille, fí. discordance



22

Vizsgálataink szerint a típusos alsóeocén ún. operculinás és a típusos 
középsőeocén ún. perforatuszos fauna kétféle módon fordulhat elő együtt:

1. Folyamatos cuisi—lutéciai átmenet esetén a két fauna átfedi egymást 
(lásd: Gidai L. 1969b, c, d). Jellemző szelvények: Tokod 527. sz. fúrás, Ótokod- 
rézsű és a monografikus feldolgozásunkon kívül eső lencsehegyi terület.

2. Diszkordancia, üledék hézag a cuisi—lutéciai emeletek között, áthal
mozott alsóeocén fauna a középsőeocén rétegsorban (lásd: Gidai L. 1968c, 
1969a, b, c, d). Jellemző szelvények: Nyergesújfalu 29., Nagysáp 67. sz. fúrá
sok, Bajót É-i bejárata, a bajóti templomtól ÉK-re levő bajót—búzáshegyi 
feltárás.

A bajót—búzáshegyi vízmosás szelvényében éles határ van a cuisi— 
lutéciai emeletek között (Gidai L. 1969b, Gidai L. et ah 1969).

A Bajót—Ivókút!-árokban feltárt striatuszos—molluszkás összlet igen 
gazdag, jó megtartású, nagy faj- és egyedszámú faunáját Szőts E. (1939) 
dolgozta fel. A páratlanul szép és méltán híressé vált, a Nummulites striatus 
(Bruguiére) faj tömeges fellépésével kísért faunát K ecskemétiné K örmendy 
A. vizsgálatai alapján a következő fajokkal egészíthetjük ki: Melanatria sp., 
Bayania melaniaeformis (Schloth.), Polamides sp., Cerithium sulcorzinum 
Oppenheim, Ceritliiella тага Szőts, Sirombus sp., Rostelharia goniophora 
Rouault, Ampullina perusta Defr., Ampullina sp., Desliayesia alpina 
(d ’Orb.), Cassidaria sp., Cantharus hrongniarti (d ’Orb.), Mitra sp., Lyria 
turgidida (Desh.), Marginella pannonica Szőts, MargÍ7iella sp., Hemiconus 
scabriculus (Soland.), Hemico7ius sp., Arca cfr. lucida Desh., A. gra7iulosa 
Desh., Arca sp., Clúamys sp., Anomia planulata Desh., A. gregaria Bay an , 
ATiomia sp., Ostrea sp., Cardita sp., DiplodoTita sp.,Phacoides sp., Meretrix sp., 
Tiveli7ia&p., Aloidis sp., Psa7nmobia pudica Brongn., Psammobia sp. Ivókúti- 
árok felső szakasz: Velates schmideli Chemn., Ampullina sp., Melongeiia 
ro7ica7ium Brongn., Arca pseudopeethe7isis Szőts, Phacoides sp., Meretrix 
hmigarica (Hantken), Meretrix sp., Aloidis sp., Psammobia sp.

A Bajót—Ivókúti-árokban feltárt rétegek a striatuszos összlet felső 
részébe tartoznak, csökkentsós vízi—tengeri kifej lődésűek.

A Bajóti-patak a Domonkos-hegy nyugati oldalán a priabónai nummuli- 
teszes—discocyclinás mészkőbe bevágódott mederben folyik. A Nummidites 
millecaput Boubée, N. incrassatus de la Harpe, DiscocyclÍ7ia sp. formák 
tömeges—kőzetalkotó mennyiségben találhatók meg a szelvényben.

A Baj ót 19. sz. mélyfúrás alsókréta márgára települt en 85,3 m vastag 
homokkőrétegekkel tagolt alsóeocén tarkaagyag sorozatot tárt fel. Ebből az 
alsó 63,7 m-es szakaszt (59 — 78. sz. rétegek) a sporomorpha-kép, főleg a 
Mo7iocolpopollenites tranquillus (R. Рот.) Тн. et Pf . 1953 tranquillus forma 
alapján a dorogi bányákban feltárt barnakőszéntelepekkel párhuzamosít- 
hatjuk.

A 45—58. sz., agyagos barnakőszén—kőszenes agyagrétegeket viszont a 
szorosabban vett dorogi terület művelt barnakőszéntelepeinek csökkentsósvízi 
fedőjével azonosítjuk. A párhuzamosítás alapja a Tricolporopolle7iites semi- 
globosus K edves 1963 pollen forma. A sekélytengeri kifejlődésű nummulite- 
szes—operculinás agyagmárga 18,90 m vastag csökkentsósvízi kifej lődésű 
homokkő—agyagmárga rétegcsoport közvetítésével települ a terresztrikus 
kifejlődést! összletre. A nummuliteszes—operculinás összlet 75,5 m vastag, 
bentosz Foraminiferákkal, gyér egyedszámú Mollusca faunával, és alsó-
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eocén korát igazoló nagy Foraminifera faunával (Nummulites nitidus de la 
Harpe, N. subramondi de la Harpe, N. subplanulatus Hantken et Mad .).

A perforatuszos rétegcsoport 14,70 m vastag. A Nummulites perforatus 
(Montfort) és a N. striatus (Bruguiére) együttes előfordulása a lutéciai 
emeletet jelzi. A striatuszos—molluszkás rétegcsoport alsó fele csökkentsós- 
vízi, felső fele csökkentsósvízi és tengeri kifejlődést!, legfelső rétegei az Ivókúti- 
árokban feltárt molluszkás rétegekre emlékeztetnek.

A Bajót 19. sz. mélyfúrástól mintegy 900 m-re D-re mélyült a Bajót 18. sz. 
mélyfúrás. Rétegsora a kis távolság ellenére feltűnő különbségeket mutat: 
míg az alsóeocén agyagos barnakőszén —tarkaagyag—homokkő sorozat előbbi
ben 85,3 m vastagságú, a Bajót 18. sz. mélyfúrásban csak 40,4 m.

Még élesebb eltéréseket tapasztalunk, ha összevetjük az előbbieket a 
Bajót 18. sz. fúrástól 1200 m-re lemélyített Nyergesújfalu 24. sz. fúrás réteg
sorával. A nagyobb területeken belül egy veretű kifejlődést! subplanulatuszos— 
operculinás agvagmárga összlet vastagsága a csökkentsósvízi rétegekkel együtt 
e rövid, alig több mint 2 km-es távolságon belül több mint felére redukálódott 
(Bajót 19. sz.: 94,5 m; Bajót 18. sz.: 74,0 m; Nyerges új falu 24. sz. mélyfúrás: 
44,8 m). A nummuliteszes—operculinás összlet e tetemes vastagságkülönb
ségeit e területen nem genetikai eredetűnek, hanem utólagos letárolás következ
ményének tartjuk. A Bajót 18., 19. és a Nyergesújfalu 24. sz. mélyfúrások 
rétegsorai is közvetett bizonyítékul szolgálnak arra vonatkozólag, hogy az al
sóeocén felső részén kiemelkedés következett be, s a középsőeocénben induló 
újabb tengeri transzgresszióig különböző mérvű, helyenként tetemes letárolás 
ment végbe.

A területegység legfiatalabb képződmény csoportját, a tufás, meszes, 
glaukonitos, variolariuszos homok, homokkő, márga összletet csupán a Nyerges
újfalu 24. sz. fúrás harántolta. Az összlet vastagsága 60,2 m. A Nummulites 
striatus (Bruguiére), a N. variolarius Lamarck és a Chlamys biarritzensis 
(d ’Archiac) fajok alapján a priabónai emelet aljára soroljuk, és a Nyerges
újfalu 29. sz. fúrásban feltárt meszes — márgás aleurit összlet alsó részével pár
huzamost juk.

4. Marótpuszta

Megelőző munkálatok

A Gerecse hegység belsejében és közvetlen keleti előterében levő eocén képződ
mények sokáig elkerülték a geológusok figyelmét. A Marótpuszta környéki eocénre az 
első irodalmi utalást L i f f a  A. (1910) munkájában találjuk. Perforatuszos rétegeket említ 
Marótpusztáról, striatuszos rétegeket a Szénzsát mellől. Utal a Hajdúugratónál felszínre 
bukkanó felsőeocén millecaputos —discocyclinás mészkőre. Jelentős V í g h  Gv.-nak (1925) 
az a megállapítása, hogy az eocén a Gerecse hegység területére mélyen benyúlik, egészen 
a cigánybükki völgybe. Kéziratos térképe (1925—1938) a Cservölgyben feltárt eocént 
striatás rétegekként és bryozoás márgaként tüntette fel. Felvette a Hajdúugratón és a 
Mészberki-kútnál felszínre bukkanó nummuliteszes — discocyclinás mészköveket, a Kerek
dombnál és a Mészberki-kútnál felszínen levő striatás rétegeket is. V i t á l i s  I. (1939) 
eredménytelen szénkutatásról számol be. Említést tesz a Kerekhegy északi oldalán nagy 
felszíni elterjedésü középsőeocén ,,striata” vagy ,,felső molluscumos” emeletről. S z ő t s  E. 
(1956) csak a hajdúugratói s az attól E-ra levő nummuliteszes —discocyclinás mészkő 
előfordulásokról tesz említést. J a s k ó S. (1957) ugyanezeket tüntette fel 1: 25 000-es méret
arányú térképén. G i d a i  L . (1961h, g) a terület eocén képződményeit 1 :5000-es méret
arányú térképen rögzítette, majd később (1967a) az alsóeocén barnakőszénösszlet ki
fejlődési viszonyaival foglalkozott.
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Az eocén képződményei' elterjedése

Marótpuszta környékén csak egy helyen, a Mészberki-forrás és a Kerek
erdő közötti vízmosásban ismerjük a felszínen az alsóeocén fekvő tarkaagyagot . 
Tengeri kifejlődést! alsóeocén a felszínen nem ismeretes. A környéken lemélyí
tett fúrások eredményei alapján a középsőeocénbe soroljuk a Kerekdombon 
és a Mészberki-forrásnál felszínre bukkanó molluszkás homokkövet és márgát.

A Kerekdombról Ampullina perusta De francé, Teliina sp. és Ostrea sp., 
a Mészberki-forrásnál levő feltárásból Ampullina sp. és Cardium (Trachiear- 
dium) gigas Defrance; a Mészberki-forrás melletti feltárás rétegsorából 
Ampullina sp., Cardium (Trachicardium) gigas Defrance és Ostrea sp. 
kerültek elő.

A területrész keleti felén több nagyobb folt alakjában megtalálható a 
felsőeocén millecaputos—discocyclinás mészkő.

A lapszelvények

A Marótpusztai út mellett, a Somberek É-i oldalán a Hajdúugratón az 
alsópriabónai emeletbe sorolt nummuliteszes—discocyclinás mészkő—mész- 
márga összletnek mintegy 30 m-es részlete látható, ahol feltehetően törés 
mentén érintkezik a felsőtriász dachsteini mészkővel. Az impozáns szikla
falat alkotó rétegsor kőzetalkotóan tartalmazza a Nummidites millecaput 
Boubée (A) fajt és a Discocyclina sp.-t.

A Nyergesújfalu 19. sz. fúrás (II. melléklet) 66,7 m vastag terresztrikus— 
édesvízi kifejlődésű összletet tárt fel, melynek alsó fele vékony homokkőréte
gekkel tagolt tarkaagyag; felső fele homokkő-, „tarkaagyag” -, agyag-, kő
szenes agyag-, és vékony agyagos barnakőszénrétegekből áll. A „tarkaagyag” 
kőzettanilag agyagos aleuritnak minősül. A nehézásvánv-összetételben a mag
más és epigén eredetűek uralkodnak. A sporomorphák, főleg a Monocolpo- 
pollenites tranquillus (R. Рот.) Тн. et Pf . 1953 tranquillus forma előfordulása 
alapján az összletet a s .  s. dorogi terület alsóeocén barnakőszénösszlete és 
közvetlen fedője heteropikus fácieseként tekintjük.

Az igen gazdag Mollusca-faunájú alsóeocén csökkent sósvízi rétegcsoport 
vastagsága csak 10,6 m. Feltűnő a nummuliteszes—operculinás összlet csekély 
(40,2 m) vastagsága. Gazdag kis Foraminifera faunájának egy-egy faja helyen
ként tömegesen is előfordul. A nummuliteszes—operculinás agyagmárgára 
jellemző, az összlet alsóeocén korát bizonyító nagy Foraminifera fauna szintén 
kimutatható volt: Nummidites aff. nitidus de la Harpe, A; N. parvulus 
Douvillé, A; N. aff. praelucasi Douvillé, A.

A marótpusztai területen még további három mélyfúrás (Nyergesújfalu 
18., 25., 26.) anyagát dolgoztuk fel. A Nyergesújfalu 18. sz. mélyfúrás 65,4 m-t 
haladt a tarkaagyagból, levéllenyomatos agyagból és kőszenes agyagból álló 
terresztrikus—édesvízi kifejlődésű összletben anélkül, hogy átfúrta volna. 
A terresztrikus—édesvízi kifejlődésű összletet szintén a s. s. dorogi területi 
produktív alsóeocén barnakőszénösszlettel és közvetlen fedőjével párhuzamo- 
sítjuk. A terresztrikus—édesvízi összlet fölött mindössze 18,1 m vastag az 
eocén fedő : a csökkentsósvízi molluszkás és nummuliteszes—operculinás agyag- 
márga.

Míg a Nyergesújfalu 18. sz. fúrásban a terresztrikus—limnikus kifejlődésű 
összlet teljes átfúrás nélkül is 65,4 m vastagnak bizonyult, addig a tőle csupán
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2.2 km-re mélyült Nyergesújfalu 25. sz. fúrásban ugyanez az összlet csupán
15.2 m. Közvetlen fedőrétegeivel együtt a s. s. dorogi terület barnakőszen- 
összletével párhuzamosítható.

Feltűnő az előbbi rétegösszletre települő csökkentsósvízi molluszkás 
rétegcsoport nagy, 36,7 m-es vastagsága. A striatuszos összlet közvetlenül 
települ az alsóeocénre, s a perforatuszos összlet a fúrás rétegsorából hiányzik. 
A Nyergesújfalu 25. sz. fúráséhoz hasonló rétegsort tárt fel a Nyergesújfalu 
26. sz. fúrás.

5. Domonkos-hegy—Somberek K-i előtere

Mer/előző munkálatok

A terület eocén képződményeiről az első, ma is helytálló megállapításokat tartal
mazó monografikus áttekintést H a n t k e n  M. (1875) vázolta fel. A Domonkos-pusztai és 
Domonkos-hegyi területen a Nummuliteszeknek öt egymásra következő rétegcsoportját 
állapította meg ( H a n t k e n  M. 1878). L i f f a  A. (1904, 1909) H a n t k e n  nyomán végezte 
munkáját. P a p p  K. (1916) a „M ÁK” által a Domonkos-hegyen folytatott eredmény
telen szénkutatásokról adott hírt. S z ő t s  E. (1939) a Domonkos-hegy É-i lábánál kimállott 
Ostreákról és Meretrixekről tett említést. V i t á l i s  I. (1939) a Tisztája-dülőnél levő szén
kibúvást említette meg. M o l d v a y  L .  (1955) összefoglaló földtani jelentést készített a tűz
állóagyag-bánya területéről. S z ő t s  E. (1956) tömör összefoglalásából figyelemre méltónak 
tartjuk azt a megállapítást, hogy a foraminiferás — molluscumos agyagmárga ( = bryozoás 
v. „piszkei” márga) csak a mélyebb helyzetű területeken maradt meg, emeltebb terüle
teken egészen a nummuliteszes — discocyclinás mészkőig lepusztult. J a s k ó  S . (1957f) 
1: 25 000-es részletességű föltani térképe megbízható, fontos adatokat tartalmaz. F ü l ö p  J. 
(1958) 1:50 000-es földtani térképén a terület É-i részlete szerepel. A térkép jelkulcsa 
hűen tükrözi a terület eocénjének réteg tani egymásutánját. A terület 1: 5000-es föld
tani felvételét és kéziratos térképét, jelentésekkel G i d a i  L . (1960c, d, 1961d, e, f, h) készí
tette el. G i d a i  L . (1967a) az alsóeocén barnakőszénösszlet kifejlődési viszonyaival fog
lalkozott, prognózisának felvázolása céljából.

Az eocén képződmények elterjedése

A tűzállóagyag-bánya környékén a felhagyott aknákban még helyenként 
látható az alsóeocén barnakőszénösszlet és annak fekvője. A perforatuszos 
összlet jelenlétét a tűzállóagyag-bánya környékén a kimállott Nummuliteszek 
jelzik, az út közvetlen közelében pedig helyben maradt rétegeit egy gödör 
tárja fel. Kimállott Nummulites perforatus-ok alapján valószínűsíthető a per
foratuszos összlet jelenléte a Domonkos-hegyi kőbányáktól É-ra. A stri
atuszos — molluszkás rétegcsoport a Domonkos-hegy É-i részén található meg a 
felszínen. Nagyobb összefüggő területen belül nyomozható a felsőeocén num
muliteszes—discocyclinás mészkő (8. ábra). A Domonkos-hegy és a Somberek 
K-i előtere közötti oligocén és negyedkori képződményekkel elfedett területen 
is ez a rétegösszlet valószínűsíthető.

A Domonkos-hegy É-i előterében a bajna — bajóti út mellett, s ugyanitt 
a sorompóval lezárt erdészeti út bevágásában feltárt molluszkatöredékes 
homokos márgát (Szőts E.: foraminiferás — molluszkumos agyagmárga; 
Liffa A .: bryozoás márga és homokkő; Hantken M .: a vonalkázott Num
muliteszek felső rétegcsoportja, Clavulina szabói rétegek) a Nyergesújfalu 
24. sz. mélyfúrásban feltárt striatuszos—variolariuszos rétegekkel azonosítjuk. 
Rétegtani helyük — mint ahogy arra már fentebb utaltunk — a priabóniai 
emelet alsó részében van.
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A lapszelvény ele

A Bajót 24. sz. mélyfúrás (III. melléklet) meglehetősen vastag, 236,7 m 
eocén rétegsort tárt fel. A teljesen faunamentes, túlnyomóan aleuritos agyagból 
és agyagos aleuritból, valamint vékony agyagos koszén és kőszenes agyag
rétegekből álló alsóeocén fekvő sorozat 81,7 m.

Az összlet nehézásvány összetétele változó:
a) helyenként jellemző az epigén ásványok kizárólagos előfordulása,
b)  metamorf túlsúly a magmásokkal szemben,
c) metamorf túlsúly a magmás és epigén ásványokkal szemben.

A könnyűásványképben a kvarc és kvarcit uralkodik, alárendelt mennyi
ségben kimutatható még plagioklász, muszkovit és agyagásványok. A kőzet
tani és az ásványi összetétel alapján a fekvő összlet lerakódása idején közeli, 
metamorf kőzetekből álló lehordási területtel számolhatunk. A kőszenes és 
aleuritos agyagból, palás barnakőszéntelepekből álló barnakőszénösszlet 13,0 m 
vastag. A barnakőszénösszletet és fekvő összletét a sporomorphák alapján 
a dorogi területen művelt barnakőszéntelepekkel párhuzamosítjuk és a spar- 
nacumi emeletbe soroljuk.

A nummuliteszes—operculinás agyagmárga összlet (üledékkőzettanilag 
márgás aleurit és agyagos meszes aleurit) 80,2 m vastag, alsó részén csökkent- 
sósvízi rétegeket tartalmaz. A 24,8 m vastag csökkentsósvízi rétegcsoport felső 
részén 65 cm vastag szakasz szinte teljesen molluszkahéjból és -héjtöredékből 
áll. A nummuliteszes—operculinás összlet gazdagon tartalmaz Foraminiferá- 
kat. A nagy Foraminiferák, elsősorban a Nummulites praelucasi Douvillé, 
N. subramondi de la Harpe, N. anomalus de la Harpe, N. subplanulatus 
Hantken et Mad . és az Assilina laxispira de la Harpe formák alapján az 
összletet a cuisi emeletbe soroljuk. A sparnacumi—cuisi határt a 30 — 31. sz. 
minták között, az alsóeocén barnakőszénösszletre jellemző Monocolpopolleni- 
tes tranquillus (R. Рот.) Тн. et Pf . 1953 tranquillus pollenforma eltűnésétől 
és a közvetlen szénfedőre jellemző Tricolporopollenites semiglobosus K edves 
1963 forma megjelenésétől számítjuk.

A perforatuszos—korallos—molluszkás rétegek, amelyeknek a rétegtani 
helye a középsőeocén alsó részében van, kőzet- és biosztratigráfiai átmenet 
nélkül, éles határral, diszkordánsan települnek a tengeri kifejlődésű alsóeocén 
rétegre.

A Bajót 24. sz. mélyfúrás szelvényében a striatuszos rétegek csekély, 
mindössze 10,0 m-es vastagságúak. A Domonkos-hegyi területen lemélyített 
Bajót 20., 22., 23. és Nagysáp 54. sz. mélyfúrásokban harántolt striatuszos 
rétegsorok vastagságát alapul véve, legalább 40—70 m vastag szakasz, az 
összlet felső, tengeribb jellegű része hiányzik.

Először tektonikus okokkal próbáltuk magyarázni e nagymérvű réteg
hiányt. E jelenséget a dorogi területen tovább nyomozva arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a striatuszos rétegek lerakódása után és a felsőeocén nummuli
teszes—discocyclinás mészkő lerakódása előtt lokális jellegű egyenlőtlen mér
tékű üledékképződési pangás, feltöltődés és letárolás ment végbe. A továbbiak
ban sorra kerülő szelvények rétegsoraiban is számos adatot találunk e megálla
pítás alátámasztására. A Bajót 24. sz. mélyfúrás szelvénye azért is nevezetes 
számunkra, mert ráirányította a figyelmet e jelenségre.
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A priabónai emeletet 48,2 m vastag, helyenként glaukonitos, túlnyomó 
részben agyagos nummuhteszes—discocyclinás mészkő képviseli, amely gya
kori kőzetalkotó módon tartalmazza a Nummulites millecaput Boubée faj A 
és В formáját.

Előbbinél is teljesebb eocén rétegsort tárt fel a Baj ót 31. sz. mélyfúrás. 
A laza homokkőrétegekkel tagolt tarkaagyagból és alárendelten márgából álló 
faunamentes alsóeocén fekvő összletben 72,2 m-t haladt a fúrás anélkül, hogy 
átfúrta volna. A barnakőszénösszlet 11,9 m vastag. Műrevaló széntelepek nin
csenek. A barnakőszénösszleten belül az agyag mellett a kőszenes agyag
rétegek találhatók. A minőségi elemzés szerint csupán egy 0,7 m vastag telep 
bizonyult agyagos barnakőszénnek. A nummuliteszes—operculinás agyag- 
márga összlet alsó része csökkentsós vízi fáciesű, Molluscákból és Mollusca- 
töredékekből álló kőzetpadokkal. A Jámborné K ness M. által meghatározott 
Nummulites faunából az alábbi, az összlet alsóeocén korát bizonyító fajokat 
emeljük ki: 'Nummulites praelucasi Douvillé, A; N. anomalus de la Harpe, 
A; N. subplanulatus H antken et Madarász (A—B); N. subramondi de la 
Harpe, A; N. burdigalensis de la Harpe, A.

Feltűnő a nummuliteszes—operculinás összlet viszonylag nagy (108,4 m) 
vastagsága.

A perforatuszos—brongniartis rétegek átmenet nélküli éles határral, 
diszkordánsan települnek az alsóeocén rétegekre. Vastagságuk csekély, mind
össze 7,2 m.

A perforatuszos—brongniartis rétegekre települő édesvízi—csökkentsós- 
vízi, Nummulites-mentes rétegeket már a striatuszos rétegösszlethez soroljuk, 
annak bázis tagjaiként tekintjük. A striatuszos összlet alsó részén kimutat
ható gyakori fáciesingadozás után a rétegsor felső része a tengeri kifejlődés 
állandósulását tükrözi. A nagyobb vastagság (53,4 m) ellenére a striatuszos 
rétegsor ebben a szelvényben sem tekinthető — még viszonylag sem — teljes
nek. Az alsó tavi fáciesű, levéllenyomatos homokos agyag és agyagmárga, 
mint helyi jellegű kifejlődés, növeli a vastagságot. Hiányzik a striatuszos 
összlet felső szintjében megjelenő ún. ivókúti-faunájú rétegcsoport is, pedig az 
egyed- és fajgazdag Mollusca-faunájú és Nummulites striatus-okát tömeges— 
kőzetalkotó arányban tartalmazó rétegcsoportot, a középsőeocén itteni leg
fiatalabb tagjaként a közvetlen környéken lemélyített fúrások is feltárták. 
A hiányt jelen esetben is utólagos letárolással magyarázhatjuk. A striatuszos 
összletből meghatározott Nummulites globulus Leymerie forma В utólagosan 
lepusztult alsóeocén rétegsorból áthalmozott alak lehet.

A nummuliteszes, glaukonitos, gyérebben-dúsabban biotitos meszes homok- 
kőösszlet helyenként kőzetalkotó mennyiségben tartalmaz Nummulites mille- 
caput-ot. A felsőeocénre korlátozódó fajöltőjű Nummulites operculiniformis 
Tellini A formáját Jámborné K ness M.-nak szintén sikerült kimutatni.

A Bajót 32. sz. mélyfúrás rétegsora jelentős támpontul szolgált a Do
monkos-hegyi eocén képződmények megismerése terén. A tarkaagyag— 
homokkőrétegek váltakozásából álló fekvő összletben a fúrás 53,8 m-t haladt, 
műszaki okok miatt azonban ezt nem sikerült teljesen átfúrni. A barnakőszén
összlet 10,0 m vastagnak bizonyult, melyben 1,9 m vastag agyagos barnakő
széntelep található. A nummuliteszes—opercuhnás összlet meglehetősen nagy 
(113,8 m) vastagságú. Felső részén kimutatható 3,0 m vastag faunamentes, 
levéllenyomatos homokos agyag—agyagmárga. A csökkentsósvízi rétegek felső 
részén több, szinte teljesen Molluscákból álló kőzetpad található. Ez a mély
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fúrás is kimutatta az alsóeocén csökkentsós vízi—tengeri rétegsor bázisát alkotó 
molluszkás—molluszkatörmelékes laza kvarchomokkövet. A Dorogi-medence 
nyugati területén általános elterjedési! képződményt a terresztrikus, tavi— 
mocsári üledékképződésnek regionálisan véget vető alsóeocén transzgresszió 
bázis rétegcsoportjaként tekintjük. Vitálisáé Zilahy L. a nummuliteszes — 
operculinás agyagmárgából igen gazdag Foraminifera faunát határozott meg. 
Kiemeljük a Jámborné K ness M. által meghatározott Nummuliteszeket, 
amelyek a kis Foraminiferák mellett az összlet alsóeocén korát egyértelműen 
bizonyítják: Nummulites praelucasi Douy., N. subplanulatus Hantken et 
Madarász (A), N. parvulus Douv. (A).

A perforatuszos rétegcsoport ebben a szelvényben is vékony (7,2 m), 
tömegesen tartalmaz koraitokat és Molluscákat. A rétegcsoport lutéciai korát 
a Nummulites perforatus (Monteort) (А—В forma), a N. millecaput Boubée 
(A forma) és a N. aff. brongniarti d ’Arch. et Наше (А—В forma) gyakori — 
tömeges előfordulása jelzi.

A striatuszos összlet alsó részére jellemző a tavi, csökkentsós vízi, tengeri 
fáciesek váltakozása. A Bajót 24. és 31. sz. mélyfúrásokénál itt teljesebb a 
striatuszos rétegsor. Felső részén kimutatható a striatuszos—molluszkás réteg- 
csoport is, amely a bajóti Ivókúti-árokban van feltárva.

A felsőeocén nummuliteszes, discocyclinás mészkő—mészmárga mind
össze 44,8 m vastag, éles határral, feltehetően diszkordanciával települ a közép
sőeocénre. Jellemző a Nummulites millecaput ,,A” formájának tömeges kőzet- 
alkotó arányban való jelenléte, a Discocyclinák, Actinocycünák, Asterocvclinák 
feldúsulása.

Egyedülállóan érdekes eocén rétegsort haránt olt a bajnai tűzállóagyag - 
bánya és Bajna község között, az út mellett mélyült Bajna 38. sz. fúrás (IV. 
melléklet). (Megjegyezzük, hogy a Bajna 38. sz. fúrás felvételi területünkön 
kívül van, térképlapunk szélétől 0,5 km-re D-re esik, a Bn. 37. sz. fúrástól 
DK-i irányban 1,5 km-re.) Az alsóeocén barnakőszénösszletre s csökkentsós- 
vízi fedőjére itt közvetlenül települ a perforatuszos—millecaputos márga.

A barnakőszéntelepek közvetlen fedőjében is megvan a Monocolpopollenites 
tranquillus (R. Рот.) Тн. et Pr. sporomorpha, amely a s. s. dorogi terület barna- 
kőszéntelepeinek jellemző formája.

A fentebb ismertetett fúrásokon kívül a Domonkos-hegyi területen az 
utóbbi években lemélyített részletesen feldolgozott szerkezetkutató és fel
derítő mélyfúrások: Bajót 22., Bajót 23., Nagysáp 54. A mélyfúrások közül 
három elérte a felsőtriász dachsteini mészkőből álló alaphegységet, a Baj ót 
22. sz. mélyfúrás megállt az alsóeocén fekvő összletben. A fekvő összlet kőzet
tani felépítése — a kis távolságok ellenére — az egyes szelvényekben egészen 
eltérő. A Bajót 23. sz. mélyfúrás rétegsorában a tarkaagyag van túlsúlyban, 
a Bajót 20. sz. mélyfúráséban alul tarkaagyag, felül agyagmárga—homokkő 
váltakozása, a Nagysáp 54. sz. mélyfúrásban alul tarkaagyag, agyag, felül 
agyag, kőszenes agyag és homokkő váltakozása figyelhető meg. A barnakőszén- 
összlet is nagymértékben különbözik, míg a Bj. 20. és N. 54. sz. mélyfúrásokban 
az összlet vastagsága körülbelül egyforma, mindkét szelvényben műrevaló 
barnakőszéntelepekkel, addig a Bj. 22. sz. fúrásban a kőszénösszlet vékonyabb 
ugyan, de felső részén tartalmaz egy 2,2 m vastag palás barnakőszéntelepet. 
Végül a Bj. 23. sz. mélyfúrás szelvényében az alsóeocén barnakőszónösszletet 
1,4 m vastag palás barnakőszéntelep képviseli. Az alsóeocén zárótagját képező 
levéllenyomatos, homokos agyag csak a N. 54. sz. mélyfúrás rétegsorában
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mutatható ki. Feltűnő még a kőszénfedő csökkentsósvízi rétegek változó 
vastagsága. A perforatuszos rétegek — az eltérő kőzet kifejlődés ellenére — 
jellemző faunaképük alapján, minden nehézség nélkül párhuzamosíthatók. 
A striatuszos rétegek alsó részére a csökkentsósvízi molluszkás rétegek túlsúlya 
jellemző, felfelé a csökkentsósvízi és tengeri rétegek váltakoznak, a Nummulites 
striatus, különösen az összlet felső részén tömeges—kőzetalkotó szerepű. 
A striatuszos —molluszkás összlet fölött e területen már, ha korlátozottan is, 
kimutatható a striatuszos homok—homokkő.

A négy mélyfúrás közül csak a Bj. 22. sz. fúrás mutatott ki 46,2 m vastag, 
felsőeocén millecaputos—discocyclinás mészkövet. A felsőeocén összletnek 
különösen az alsó kétharmada váltakozva hol gyéren, hol dúsabban biotitos. 
A lutóciai és priabónai emeletek közötti diszkordanciára vonatkozólag szintén 
csak közvetett bizonyítékot említhetünk: a 46,7—47,6 m között települő, 
zsíros tapintású striatuszos—molluszkás agyagra dúsan biotitos, korallos, 
Clilamys biarritzensis-es, kemény, középszemű homokkő összlet települ. A ré
tegek között folyamatosság, átmenet nincsen.

6. Mogyorósbánya környéke
Megelőző n m 11 kakit о к

H a n t k e n  M. alapvető tanulmányokban többször foglalkozott a területtel (1871c, 
1875, 1878, 1885). A „lucasana” , a ,,tchihatcheffi” és a „Clavulina szabói” rétegcsopor
tokat különböztette meg. Utóbbi két munkájában a ,,tchihatcheffi” és a „Clavulina 
szabói” rétegeket az oligocánbe sorolta. A következő időszakban a kutatók figyelme 
inkább az oligocén széntelepek földtani viszonyainak tanulmányozására irányult. L i f f a  A. 
(1904) működése után a terület eocén képződményeinek tanulmányozása sokáig szü
netelt. Szinte teljesen H a n t k e n  vizsgálataira támaszkodva adott földtani összefoglalást a 
területről S z ő t s  E. (1956). J a s k ó  S. (1957f) ésFÜLÖpJ. (1958) 1:25 000-es és 1:50 000-es 
méretarányú földtani térképeket közöltek a területről. Ä terület 1: 5000-es méretarányú 
földtani térképeit J a s k ó  S. (1959a, 1959b), N a g y  G . (1960a) és G i d a i  L . (1961c, 1961e) 
készítették el. G i d a i  L . (1967a) az alsóeocén barnakőszénösszlet kifejlődési területeivel 
foglalkozott.

Az eocén képződményele elterjedése

A nummuüteszes—operculinás agyagmárga Mogyorósbányától délre, az 
útbevágás mindkét oldalán megtalálható a felszínen. Perforatuszos rétegeket 
innen és a ,,Tokodi Csárda” melletti feltárásból ismerünk. Striatuszos rétegek 
a terület nyugati részén két helyen felismerhetők. A nummuliteszes—dis
cocyclinás mészkő alkotja a N y—K-i irányban húzódó látóhegy—köleshegyi 
hegycsoportot, ahol negyedkori rétegek alól, több kisebb-nagyobb folt alakjá
ban kilép a felszínre.

A lapszelvények
A község déli bejárata melletti útbevágásnál mélyült a Mogyorósbánya 

75. sz. mélyfúrás. Az alsóeocén fekvő rétegcsoport 22,2 m vastag: az üledék- 
kőzettani vizsgálatok szerint túlnyomólag kőzetlisztes agyagnak és kőzet- 
lisztes márgának minősülő, ,,tarkaagyag” rétegekből áll. A legalsó 3,4 m vastag 
réteg mész márgának bizonyult, amely azonos a lábatlani és szomszédos terü
leteken makroszkópos vizsgálat alapján édesvízi mészkőnek leírt képződ
ményekkel. A fekvő rétegcsoport faunamentes. Az 57,8 m vastag alsóeocén 
barnakőszénösszlet egy összefüggő műrevaló barnakőszéntelepet tartalmaz, 
amely 2,1 m vastagságú és kb. 2700 kcal/kg fűtőértékű. A barnakőszénösszlet
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közbetelepült meddő rétegei kőzettanilag változatos felépítésűek. Az agya
gos aleurit- és homokos aleuritrétegek vannak túlsúlyban, ezek teljesen 
faunamentesek. Az alsóeocén csökkentsósvízi rétegcsoport vastagsága 31,3 m. 
Alsó része molluszkás, agyagos, homokos aleuritból, felső része túlnyomóan 
aleuritos agyagból és márgás aleuritból áll. Felső részére jellemzők még a 
10 — 30 cm vastag Mollusca—lumasellás és lumasellaszerű padok. A num- 
muliteszes—operculinás összlet (vastagsága ebben a szelvényben mindössze 
35,8 m) uralkodóan aleuritos márgarétegekből áll.

Gazdag kis Foraminifera és elég fajgazdag, de kicsiny egyedszámú Mollusca 
faunája van. A Nummulites subplanulatus Hantken et Madarász (A) faj az alsó, 
csökkentsósvízi rétegcsoportban és a nummuliteszes—operculinás összlet leg
felső részén mutatható ki. A csökkentsósvízi összletnek és a nummuliteszes— 
operculinás agyagmárgának ebben a szelvényben észlelt 67,1 m-es együttes 
vastagsága jóval alatta marad az ismert legnagyobb (100 m-en felüli) vastag
sági értéknek. Ezt a tényt ebben az esetben is utólagos letárolással magyaráz
zuk. Ezt bizonyítja még az is, hogy az alsóeocén zárótag, a faunamentes, 
levéllenyomatos, homokos agyag hiányzik, a perforatuszos rétegek közvetlenül 
a faun ás alsóeocénre települnek. A lösz alatt települő perforatuszos rétegcsoport 
vastagsága mindössze 5,7 m. Alsó részében nagyon sok Bryozoa maradványt 
találtunk. AM . 75. sz. mélyfúrás eocén szelvényének nehéz- és könnyűásvány 
összetétele az alsóeocén szárazföldi—édesvízi és az alsóeocén tengeri rétegsor 
lehordási területének különbözőségére hívja fel a figyelmet. Az alsóeocén fekvő 
sorozat alján a m a g m á s  ásványok uralkodók, felfelé visszaszorulnak, 
túlsúlyba jutnak az ep  i g é n e k .  (Megjegyezzük, hogy a feküsorozat egy 
mintájában metamorf ásvány túlsúly jelentkezett.) A nummuliteszes—oper
culinás összletnek csak az alján mutatkoznak magmás ásványok, felső két
harmadában a nehézásvány-kép kizárólag m e t a m o r f  ásványokból áll. 
Előbbi esetben a velencei-hegységi magmás masszívumra s azóta az eocénnél 
fiatalabb üledékkel elfödött, hozzácsatlakozó részmasszívumokra, utóbbi 
esetben a Veporidákra gondolunk. A perforatuszos rétegcsoport nehézásvány 
képe nem jellegzetes; magmás, metamorf és epigén ásványok váltakozása álla
pítható meg. Ennek fő oka az, hogy az üledékanyag jelentős része a közel 
környék mezozóos és alsóeocén anyagának lepusztulásából származik.

Előbbitől délre, mintegy 800 m-re mélyült a Dorogi Szénbányák Mogyorós- 
bánya 82. sz. barnakőszénkutató fúrása. A fúrás terepi feldolgozását K opek G. 
végezte el. Földtani anyagvizsgálatában részt vettek: Rákosi L. (spóra — 
pollen), Vitálisné Zilahy L. (mikrofauna), K ecskeméti T. (nagy Foramini
fera) és K ecskemétiné K örmendy A. (Mollusca). A részletesen feldolgozott 
fúrás rétegsorának földtani értékelését azért is tartottuk szükségesnek elvégezni, 
hogy megvizsgáljuk, vajon a K opek G. rendszere szerint feldolgozott és 
vizsgált rétegsor hogyan hangolható össze az általunk a környező területeken 
vizsgált szelvényekkel, s vannak-e olyan faunisztikai bizonyítékok, amelyek 
alapján a perforatuszos összlet alatti rétegösszleteket is a lutéciai emeletbe 
kellene helyezni.

A Mogyorósbánya 82. sz. fúrás 297,3 m ossz vastagságban harántolt eocén 
képződményeket, amelyben hét képződmény csoportot különítettünk el. 
A fekvő összlet 31,8 m vastag, főleg terresztrikus eredésű márgás aleurit rét egek - 
bői áll. A rétegsor 275,0—337,5 m közötti 62,5 m-es szakaszát a Monocolpo- 
pollenites tranquillus (R. Рот.) Тн. et Ре. 1953 tranquillus forma előfordulása 
alapján barnakőszénösszletként különítettük el, és a spóra—pollen vizsgálatok
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nyomán a dörög—tokod—csolnoki területen művelt barnakőszéntelepek 
heteropikus fáciesének tekintjük. A barnakőszénösszlet főleg agyagos aleurit- 
ból, agyagból és kőszenes agyagból áll. A barnakőszénösszletben mindössze 
0,5 m agyagos barnakőszén és 0,5 m barnakőszéntelep található a kőszenes 
agyagrétegek mellett.

A nummuliteszes—operculinás agyagmárgaösszlet a csökkentsós vízi ré
tegekkel együtt mindössze 44,4 m vastag. K ecskeméti T. vizsgálatai szerint 
alsó részén (számos kis Foraminifera faj mellett) gyakori—tömeges mennyiség
ben fellép a Numrmilites subplanulatus Hantken et Madarász faj.

K opek G.—K ecskeméti T.— Dudich E. 1966. évi közleményük 253—255. 
oldalán kifejtik, hogy a Nummulites subplanulatus Hantken et Madarász 
forma nem szint jelző értékű, mert fiatalabb faunaelemekkel együtt fordul elő. 
E helyen csak annyit rögzítünk, hogy az említett, K opek G. által feldolgozott 
fúrás nummuliteszes—operculinás összletéből K ecskeméti T. nem mutatta 
ki sem a Nummulites striatus\ (Bruguiere) fajt, sem más, az eocén fiatalabb 
szintjeire utaló formákat. Eles, valószínűleg diszkordanciában és üledék- 
hézagban is megnyilvánuló határt jelez a Nummulites perforatus (Monteort) 
A —B, N. sp. ex gr. A . brongniarti d ’Archiac és a A. millecaput Boubée fajok 
átmenet nélküli, gyakori és kőzetalkotó módon való megjelenése. A perfora- 
tuszos rétegcsoport 20,1 m vastag. Igen érdekes számunkra a „kísérő” Num
mulites fauna. K ecskeméti T. ezek közül néhányat új fajként említ: Nummuli
tes circumfossatus K ecskeméti in coll., A . acutimarginatus K ecskeméti T. 
in coll., A . (?  rariseptatus)  K ecskeméti in coll.

A striatuszos összlet 82,8 m vastagságú. Jellemzője a viszonylag gyér kis 
Foraminifera fauna, a Nummulites striatus faj és változatainak gyakori- 
tömeges—kőzetalkotó módon való megjelenése. Mollusca faunája igen faj- 
gazdag, néhányuk helyenként szintén eléri a gyakori—tömeges—kőzetalkotó 
mennyiséget. A lutéciai rétegsor jellemző sajátsága a gyakori fáciesváltozás. 
A lutéciai emelet zárótagjaként ismert striatuszos—ősmaradvány mentes 
homok—homokkőösszletet a fúrás nem mutatta ki. A lutéciai és priabónai 
emeletek közötti diszkordancia ez esetben is feltételezhető, de az említett 
rétegösszlet hiányán túl más bizonyítékunk erre vonatkozólag nincs. A luté
ciai—priabónai határt a Discocyclinák és a Nummulites millecaput-ók gyakori— 
tömeges mennyiségű megjelenése alapján húzzuk meg. A 62,8 m vastag pri
abónai rétegsornak jellegzetes, a striatuszos összletből jól elhatárolható fauna
képe van. Szelvényünkben kizárólag e rétegcsoportban fordulnak elő a külön
böző Discocyclina, Aktinocyclina és AsterocycJina fajok gyakori, tömeges és 
helyenként kőzetalkotó mennyiségben. A striatuszos összlettel ellentétben 
Mollusca faunája szegényes.

A Mogyorósbánya 93. sz. szerkezetkutató fúrás (V. melléklet) műszaki 
nehézség miatt csak 400 m-ig mélyült, s a középsőeocén összlet alsó részében 
megállt. Az átharántolt 83,6 m vastagságú középsőeocén rétegsor kőzettanilag 
rendkívül változatos felépítésű. A márgás, agyagos és meszes aleuritrétegek 
a leggyakoribbak. Faj- és egyedgazdag sporomorpha anyagot és különösen a 
csökkentsósvízi fáciesű rétegekben gazdag Mollusca faunát tartalmaz. Eocénen 
belüli áthalmozódás útján kerülhettek a középsőeocén rétegekbe az alábbi 
nagy Foraminiferák: Nummulites anomalus de la Harpe, A. cf. anomalus 
de la Harpe, A. aff. partschi de la Harpe (töredék).

A faunalistában szereplő „limonitos” és „kristályosodott" töredékek is 
valószínűleg az eocénen belül mentek át az utólagos elváltozás limonitosodással
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9. ábra. A Mogyorósbánya 21., 25., 83., 89. és a Bajót 30. sz. fúrások eocén rétegsorának
párhuzamosítása

1. Homok, 2. homokkő, 3. agyagos homokkő, 4. homokos agyag, 5. agyag, 6. homokos agyagmárga, 7. agyag- 
tnárga, 8. agyagmárga homokkő-csíkokkal, 9. márga, 10. konkréció, 11. palás barnakőszén, 12. agyagos barna
kőszén, 13. barnakőszén, 14. mészmárga, 15. mészkő, 16. agyagos mészkő, 17. mintahiány, 18. diszkordancia

Fig. 9. Correlation entre les séries éocenes, traversées dans les sondages de Mogyorós- 
bánya 21, 25, 83, 89 et de Bajót 30

1. Sable, 2. gres, 3. grés argileux, 4. argile sableuse, 5. argile, 6. marne argilo— sableuse, 7. marne argileuse, 
8. marne argileuse ä lits de gres, 9. marne, 10. concrétion, 11. lignite schisteux, 12. lignite argileux, 13. lignite, 

14. marne calcaire, 15. calcaire, 16. calcaire argileux, 17. pás d’échantillons, 18. discordance

3 M ÁFI Évkönyv LV. kötet 1. füzet
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10. ábra. A Bajót 26. és a Mogyorósbánya 87., 88., 20., 44., 43. sz. fúrások eocén réteg
sorának párhuzamosítása

1. Homok és agyag kötőanyagú tűzkőbreccsa, 2. homok, 3. homokkő, 4. agyagos homokkő, 5. homokos agyag, 
6'. homokos márga, 7. agyagmárga, 8. agyag, 9. márga, 10. homokos agyagmárga, 11. szenes agyag, 12. szén

pala, 13. barnakőszén, 14. mészmárga, 15. mészkő, 16. mintahiány, 17. diszkordancia

Fig. 10. Corrélation entre les séries éocénes, traversées dans les forages de Bajót 26 et de 
Mogyorósbánya 87, 88, 20, 44, 43

1. Breche de silex a ciment sableux-argileux, 2. sable, 3. grés, 4. grés argileux, 5. argile sableuse, 6. marne 
# sableuse, 7. marne argileuse, 8. argile, 9. marne, 10. marne argilo-sableuse, 11. argile ligniteuse, 12. schiste 

ligniteux, 13. lignité, 14. marne calcaire, 15. calcaire, 16. pás d’échantillons, 17. discordance
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és át kristályosodással járó szakaszain. A faunaképre jellemző, hogy a rét eg- 
összlet felső kétharmadában a Nmmnuliles striatus (Bruguiére) А —В forma 
szinte végig tömeges, kőzetalkotó módon van jelen. A felsőeocén 121,3 m 
vastag, a túlsúlyban levő aleuritos mészmárga rétegek mellett aleuritos márga- 
és mészkőrétegeket haránt olt még a fúrás. A helyenként biogén jellegű összlet 
ősmaradvány-tartalmának zöme nagy Foraminiferákból áll.

9. és 10. sz. ábránkon adjuk a kifejlődési területen V itális S. és K opek G. 
által részletesen feldolgozott fúrások eocén rétegsorainak párhuzamosítását. 
Az eocén rétegösszlet — általában — viszonylag teljes. A fiatalabb, középső- 
és felsőeocén rétegcsoportok Mogyorósbánya község D-i előterében, az M. 20., 
M. 21. és az M. 75. sz. fúrásokkal jelzett területen hiányoznak.

A fekvő összlet vastagsága 7 — 95 m között változik. Uralkodó képződ
mény az agyag, édesvízi mészkő- és kőszenes agyag-közbetelepülésekkel. A bar- 
nakőszénösszletnek általában a felső részén vannak produktív barnakőszén
telepek. Sok a palás barnakőszén (régebbi leírások szerint „szénpala” ) és kő
szenes agyagréteg.

Az alsóeocén nummuliteszes—operculinás rétegcsoport vastagsága általá
ban 50—95 m közötti, Mogyorósbánya községtől közvetlenül délre csak 2—30 m.

Néhány szelvényben feltűnő még a perforatuszos összletnek az ismert 
átlagos vastagsági értékeknél jóval nagyobb (27 — 57 m) értéke. Ennek lehet 
genetikai oka is, de véleményünk szerint inkább a fúrás közbeni utánhullás. 
A striatuszos rétegcsoport vastagsága ingadozó, kőzetkifejlődése változó. 
A felsőeocént főleg millecaputos—discocyclinás mészkő képviseli.

7. Nagysáp—Sárisáp környéke
Megelőző mmikálatok

A terület eocénjére vonatkozó irodalmi utalások rendkívül hézagosak. Ennek oka 
részben az, hogy az egész terület — eltekintve a quadriburgi perforatuszos mészkő
kibúvástól — több száz méteres oligocén üledéksorral fedett. Elsőként V itális  S. (1940) 
főleg hegységszerkezeti következtetéseket tartalmazó kéziratos összefoglalását említjük, 
amelyet tíz fúrás részletes feldolgozása alapján készített el. A quadriburgi majornál a 
dachsteini mészkőre közvetlenül települő perforatuszos mészkőre Szőts E. (1956) hívta 
fel a figyelmet, melyet Jaskó  S. (1957f) már feltüntetett 1: 25 000-es térképén. A terület 
1 :5000-es földtani térképeit Gőbel  E. (1957a), W illem sz T. (1957) és W illemsz T .— 
M u n t y á n  I. (1957) vették fel. Sch w áb  M. (1959) a Nagysáp 27. és 28. sz. mélyfúrások 
rétegsorát közölte. E rétegsorokba]! két megjegyzésre méltó jelenséget vettünk észre: 
a N. 27. sz. mélyfúrás rétegsorában hiányzik a teljes lutéciai emelet, a N. 28. sz. mélyfúrás 
rétegsorában pedig a nummuliteszes —operculinás agyagmárga vastagsága mindössze 
5,0 m. M u n t y á n  I. (1965) áttekintő szelvényt közölt a terület eocén képződményeiről.

Az eocén képződmeny ele elterjedése

Körülbelül 30 km2 nagyságú területegységen egyetlen helyen, a Quadri
burgi-majornál található felszínen eocén. A lutéciai korú perforatuszos — 
millecaputos mészkő közvetlenül települ a felsőtriász dachsteini mészkőre 
(11., 12., 13., 14. ábra), s eróziós reliktumként bukkan a felszínre a középső- 
oligocén homokkőösszlet alól. Annak ellenére, hogy az egyes szintek között 
diszkordancia és üledékhézag állapítható meg, ill. feltételezhető, az eocén réteg
sor ezen a területen viszonylag teljes, helyenként meghaladja a 300, sőt 400 m-es 
vastagságot. A terület túlnyomó részén felsőeocén képződmények helyezkednek 
el az oligocén alatt.

3*
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11. ábra. Perforatuszos — millecaputos mészkő. Sárisáp, Quadriburg 
Fig. 11. Calcaire á N. perforatus et N. millecaput. Quadriburg, á Sárisáp

12. ábra. Perforatuszos —millecaputos mészkő. Sárisáp, Quadriburg 
Fig. 12. Calcaire a N. perforatus et N. millecaput. Quadriburg, á Sárisáp



13. és 14. ábrák. A dachsteini mészkőre diszkordánsan települő 
lutéciai, perforatuszos mészkő. Sárisáp, Quadriburg

Fig. 13. et 14. Calcaire a N. perforatus lutétien, reposant en dis
cordance au-dessus du <<Dachsteinkalk». Quadriburg, a Sárisáp
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A lapszelvények

Egyetlen saját feldolgozású fúrás, a Nagysáp 67. sz. van e területen, 
amely a községtől DNy-ra mélyült. Megítélésünk szerint tektonikus okokkal 
magyarázható a sparnaeumi emelet képződményeinek hiánya. Eocénen belüli 
letárolás következménye, hogy a cuisi nummuliteszes—operculinás agyag- 
márga csupán 6,7 m vastagságú volt a fúrás szelvényében (VI. melléklet). 
A 167. és 168. sz. minták között faunaátmenet nem volt. Jellemző még a felső
eocén viszonylag nagyobb (127,5 m) vastagsági értéke.

A Nagysáp 67. sz. fúráson kívül a legmegbízhatóbb adatokat a Vitális S. 
által feldolgozott ,,Salgó R. T. fúrások’ ’ tartalmazzák, ezért e területegység 
földtani áttekintését ezekre a fúrásokra alapozzuk.

A Nagysáp 1. sz. mélyfúrásban az alsóeocén fekvő összlet mindössze 
15,96 m-nek bizonyult, sem tarkaagyagot, sem édesvízi rétegeket nem tartal
maz. A barnakőszénösszlet 5,07 m vastag, túlnyomó részben barnakőszén
telepek alkotják, csak felső részén tartalmaz 0,45 m vastag agyagos barna
kőszenet. ,,Meddő” tartalma csak 0,1 m édesvízi mészkő. Az alsóeocén nummu
liteszes—operculinás csoport 48,24 m vastag. Ebből az alsó rész csökkentsós- 
vízi rétegeire 9,83 m esik. A nummuliteszes—operculinás összlet gazdag kis 
Foraminifera faunáját és a Nwnmulites subplamdatus Hantken et Madarász 
(A) fajt Vitális S. is észlelte. Erre a rétegösszletre minden bizonnyal disz- 
kordánsan települ a perforatuszos agyag, amely kőzetalkotóan tartalmazza 
a Nummulites perforatus (Montfort) faj A —В formáit, valamint Molluscakat. 
A striatuszos összlet 179,4 m vastag. Alsó része agyagos, felső része homokos 
kifejlődésű. Az egész rétegsorra általában jellemző a Nummulites striatus 
(Bruguiére) faj jelenléte. Az összlet felső részén teljesen ősmaradvány mentes 
homok—homokkőrétegek is találhatók. A N. striatus-os és az ősmaradvány
mentes homok—homokkőrétegek egymással v á l t a k o z n a k ,  s ezért véle
ményünk szerint a striatuszos összlet legfelső részét ,,ősmaradványmentes 
homokkőösszlet”  megjelöléssel elkülöníteni nem indokolt.

A lutéciai és priabónai emeletek közötti üledékhézag kérdésére vonatkozó
lag a Nagysáp 1. sz. mélyfúrás szelvényéből a következő tanulságokat vonhat
juk le: a Dorogi-medence Ny-i részén (1—6. részterületek) a Nagysáp 1. sz. 
mélyfúrásban 118,8 m vastagságúnak bizonyuló striatuszos homok—homokkó- 
összlet valószínűleg utólagos letárolás következtében hiányzik. A transzgressziós 
településű priabónai rétegsor a striatuszos összlet alsó agyagos, márgás ki
fejlődést! részére települ. Helyenként (pl. Bajót 24. sz. mélyfúrás) még ez is 
erősen denudálódott. Nehezen dönthető el, hogy a fúrás szelvényében a stria
tuszos homok—homokkő összlet 118,8 m-es észlelt vastagsága már redukált 
érték-e, ugyanis a borókási medencerész területén vastagsága eléri a 150 — 200 
m-t is. Valószínű, hogy a priabónai előtti kiemelkedés inkább csak a do
rogi terület nyugati és északi részére terjedt ki, a déli területen feltöltódés 
és üledékképződési pangás következett be, s a priabónai transzgresszió itt 
részben vízzel borított, letárolástól többé kevésbé megkímélt területre érke
zett.

A millecaputos—discocyclinás mészkő—mészmárga összlet meglehetősen 
vékony: 45,61 m. Felsőeocénre utaló nagy Foraminifera együttest tartalmaz: 
Nummulites millecaput Boubée (A), N. incrassatus de la Harpe (A), N. oper- 
culiniformis Tellini (A), Aktinocyclina radians (d ’Archiac), A. tenuicostata 
(Gümbel).
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Mindenesetre e viszonylag vékony felsőeocén összletnek is jelentős 
szerepe volt: védte az idősebb eocén rétegsort az oligocén eleji letáro
lástól.

Az előbbihez csak bizonyos vonatkozásokban hasonlító eocén rétegsort 
tárt fel a Sárisáp 31. sz. mélyfúrás (VII. melléklet). A fekvő összlet 15,75 m 
vastag, alsó harmadát édesvízi mészmárga, felső kétharmadát agyag alkotja. 
A 24,8 m vastag barnakőszénösszlet felső részén 1,46 m és 1,75 m vastag barna- 
kőszéntelepeket tartalmaz. A nummuliteszes—operculinás összlet csupán 
40,18 m vastag, az alsó részét képviselő csökkentsósvízi rétegsor pedig 14,35 m. 
A nummuliteszes—operculinás összlet vastagságának e nagymérvű redukált- 
sága ebben az esetben is utólagos letárolásra vezethető vissza. A fúrás szelvé
nyében legfeltűnőbb a perforatuszos agyag rendkívül nagy vastagsági értéke 
(84,7 m). Ez a tény is arra utal, hogy az általánosan 5 —20 m közötti vastagság
ban található, tengeri kifejlődésű rétegcsoport eredeti vastagsága jóval nagyobb 
lehetett. Ha tekintetbe vesszük még azt is, hogy a perforatuszos rétegcsoport 
helyenként hiányzik, s a striatuszos rétegösszlet közvetlenül települ az alsó- 
eocénre, feltételezhetjük, hogy a perforatuszos és striatuszos rétegcsoportok 
éles határ menten érintkeznek. Megfigyelési adataink erre vonatkozóan még 
hiányosak. A striatuszos rétegcsoport vastagsága az előbbi fúráséhoz hasonló: 
165,23 m. Alsó része homokos agyag, agyag; felső része homok—homokkő
rétegből áll. A homok—homokkőrétegek vastagsága 131,4 m, tehát az előbbi 
fúrásban harántoltnál nagyobb. Felső részén 70,97 m vastag, szervesmarad- 
vány-mentes homokösszlet különíthető el. Ezt a korlátozott elterjedésű réteg- 
összletet a Dorogi-medence lutéciai képződményeinek legfiatalabb tagjaként 
tekinthetjük. A striatuszos összleten belül 544,54—545,14 m között 0,6 m 
vastag barnakőszéntelep mutatkozott, amelynek rétegtani helyzete meg
egyezik a borókási medencerészben feltárt ún. „fornai” telepekével: a lutéciai 
emelet felső részébe tartozik.

A priabónai rétegsor kezdete a homokkő, mészkő- és mészmárgarétegek 
és a Nummulites millecaput Boubée, N. incrassatus de la Harpe, valamint 
a Discocyclina papyracea (Boubée) formák megjelenésétől számítható.

Érdekes képet tár elénk a Vitális S. által feldolgozott nagy sápi fúrások 
rétegsorainak párhuzamosítását bemutató 15. ábra. A N. 10. sz. mélyfúrás
ban sem az alsóeocén fekvő, sem a barnakőszénösszlet nem volt kimu
tatható, a nummuliteszes—operculinás összlet közvetlenül a mezozoikumra 
települ.

Az agyagból álló fekvő összlet feltűnően vékony a N. 5. és N. 7. számú 
fúrásban (4,52, ill. 7,60 m), közepes vastagságban (20,77 m) mutatkozott 
a N. 4. sz. fúrás szelvényében. Vastagabb volt az agyagos fekvő a N. 9. sz., 
N. 8. és a N. 3. sz. fúrásban (49,4 m, 53,1 m, ill. 42,4 m), utóbbi kettőben az 
összlet alsó részén édesvízi mészkőrétegek is találhatók. A 15. ábrán levő hét 
fúrás közül három szelvényben a barnakőszénösszlet hiányzik. Az egyes fúrá
sokban harántolt kőszéntelepek száma körülbelül egyező, vastagságuk viszont 
nagyon eltérő:

N. 7. sz.: 4,70 m (vékony kőszenes agyagrétegekkel); 1,56 m; 0,50 m.
N. 5. sz.: 9,50 m (vékony kőszenes agyagrétegekkel); 1,12 m; 0,3 m; 0,7 m;

0,9 m.
N. 4. sz.: 2,3 m; 0,2 m; 0,4 m; 3,73 m; 0,25 m.
N. 3. sz.: 6,9 m; 1,88 m; 0,32 m; 1,58 m; 0,4 m; 0,6 m.
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Jő. ábra. A Nagysáp 7., 8., 5., 4., 10., 9., 3. sz. fúrások eocén rétegsorának párhuzamosí
tása

1. Homok, 2. homokkő, 3. homokos agyag, 4. agyag, 5. konglomerátum, 6. agyagmárga, 7. márga, 8. mészmárga, 
9. mészkő, 10. kőszenes agyag, 11. barnakőszén-összlet, 12. barnakőszén, 13. mintahiány, 14. Discocyclina, 
15. Nummulites, 16. Operculina, 17. Mollusca, 18. Ostrea, 19. Nummulites perforates, 20. diszkordancia

Fig. Jő. Correlation entre les séries éocenes, traversées dans les sondages de Nagysáp
7, 8, 5, 4, 10, 9, 3

1. Sable, 2. grés, 3. argile sableuse, 4. argile, 5. conglomérat, 6. marne argileuse, 7. marne, 8. marne calcaire, 
9. calcaire, 10. argile ligniteuse, 11. complexe de lignite, 12. lignite, 13. pas d’échantillons, 14. Discocyclines, 
15. Nummulites, 16. Operculines, 17. Mollusques, 18. Ostrea, 19. Nummulites perforatus, 20. discordance
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A nummuliteszes—operculinás agyagösszlet, s a rétegösszlet alját kép
viselő csökkentsósvízi rétegek vastagsága is nagyon különböző:

Mélyfúrás jele Vastagság m-ben

csökkentsós vízi rétegcsoport nummuliteszes — operculinás
összlet

N -7  9,70 40,2
N -8  28,2 71,7
N — 5 12,52 75,19
N —4 22,24 34,74
N —10 2,71 33,81
N -9  9,5 38,05
N -3  40,71 105,55

Ezek a mélyfúrások viszonylag kis távolságra mélyültek egymástól. 
A sekélytengeri fáciesű agyagmárga összlet tetemes vastagságkülönbsége szin
tén utólagos letaroltságra vezethető vissza. Három fokozatot különíthe
tünk el: kevésbé letarolt (N—3: 105,55 m), közepesen letarolt (N—8: 71,7 m, 
N —5: 75,19 m), jelentősen letarolt (N—4: 34,74 m, N —10: 33,81 m, N —9: 
38,05 m).

A perforatuszos összletet mind a hét mélyfúrás kimutatta, ezek közül 
hat 20—30 m közötti vastagságban, mely az átlagon belül esik. A N. 6. sz. 
mélyfúrás leírása 70,7 m vastagságú rétegsort tüntet fel ,,Lutetien (perfora
tuszos szint)” címszó alatt. E szint alsó, 39,40 m-es szakaszának jellemzésénél 
V itális  S. kérdőjellel tünteti fel a Nummulites perforatus-t, s megjegyzi, hogy 
,,ezek esetleg utánesésből származnak” . Ebben az esetben ez a réteg a nummu
liteszes—operculinás összlethez tartozik.

A striatuszos összlet, a N. 9. sz. és a N. 3. sz. mélyfúrások rétegsorát ki
véve, egy veretű, agyagos kifej lődésű, s vastagsági értéke is szűk határokon 
belül hasonló, 55—70 m között mozog. A N. 9. sz. és a N. 3. sz. mélyfúrások 
a striatuszos agyag fölött a priabónai előtti denudációtól megkímélt striatuszos 
homokot is kimutatták. A transzgressziós településű priabónai rétegsort az 
utóbbi két mélyfúrás kivételével mindegyik fúrás kimutatta, közvetlenül a 
striatuszos agyagra települve.

A Sárisáp környékén lemélyített, V itális  S. által feldolgozott ,,Salgó 
R. T.-mélyfúrások” eocén rétegsorainak párhuzamosítását a 16. sz. ábra mutatja 
be. A S . 36. sz. mélyfúrás szelvényében az alsó eocén fekvő összlet hiányzik, 
s az alsóeocén barnakőszénösszlet közvetlenül a mezozóos aljzatra települ. 
A fekvő összlet vastagsága változó, a 30 m-t nem haladja meg. Mint fentebb 
bemutatott szelvényeinkből kitűnt, a mezozóos alaphegységre közvetlenül, 
vagy csak vékony törmelék, illetve tarkaagyag közvetítésével települő, 15 — 20 m 
vastag édesvízi mészkő—mészmárga összlet és a barnakőszénösszlet között 
változó vastagságú (10 — 120 m), homokkőrétegekkel tagolt tarkaagyag összlet 
van. Ez a Sárisáp környéki fúrásokban hiányzik. A hat fúrás közül háromban 
(S —27., S—54., S—28. sz.) a barnakőszénösszlet hiányzik. A többnyire agya-
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gos kifejlődésű barnakőszéntelepek száma és vastagsága változó, a három 
produktív fúrásban a következőképpen alakult :

S —39. = 0,48 m; 1,26 m; 0,55 m;
S—36. = 1,74 m; 0,05 m; 0,97 m;
S —53. = 4,98 m; 2,15 m; 0,40 m; 3,24 m; 0,90 m.

8. Tát—Кeny érni ezo — Esztergomtábor

A tát—kenyérmező—esztergomtábori síkságon 1900—61-ben három fel
derítő barnakőszénkutató fúrás mélyült. A terület szénkutatási perspektíváit 
tisztázó fúrások az eocén képződmények rétegtani megismerése terén jelentős 
eredményeket hoztak. A fúrások anyagvizsgálata részben a Földtani Intézet 
laboratóriumaiban, részben a Várpalotai Mélyfúró Vállalat laboratóriumában 
készült. A fúrások anyagát áttekintve, foglaljuk össze az eredményeket.

Az Esztergom 20. sz. mélyfúrás 413 m vastag eocén rétegsort harántolt. 
Rétegsorából hiányzik az alsóeocén barnakőszénösszlet és annak fekvő összlete. 
A 40 m vastag, gazdag Foraminifera és Mollusca faunájú nummuliteszes — 
operculinás összlet alsó csökkentsósvízi rétegcsoportja közvetlenül települ a 
mezozóos aljzatra. A perforatuszos rétegek vastagsága mindössze 5 m. A striatu- 
szos rétegcsoport vastagsága 107,4 m, amelynek alsó 28 m-e agvagmárga — 
homokos agyagból, felső része kőszenes agyagrétegeket tartalmazó homokkő- 
rétegekből áll. A Lábatlan—Nyergesújfalu közötti partfal szelvényében, továbbá 
a Nyergesújfalu 27. és 28. sz. mélyfúrásokban feltárt biotitos, felsőeocén 
plankton Foraminiferákat tartalmazó homokkőösszlettel párhuzamosítható 
homokkőrétegeket a millecaputos—discocyclinás—lithothamniumos összlet alatt 
tárta fel a mélyfúrás. A priabónai összlet ossz vastagsága 260 m. Ebből 81,5 m 
esik a felső szakasz millecaputos—discocyclinás—lithothamniumos mészkövére. 
Az Esztergom 20. sz. mélyfúrás eocén rétegsorának ásványkőzettani vizsgálata 
érdekes képet tár elénk. A szemcseösszetételi vizsgálat szerint az alsóeocénben 
az agyag, a középsőben a homok, a felsőben a mészkő és homok uralkodik. 
A középsőeocénben nagyon kevés a magmás eredetű ásvány, itt a metamorf 
ásványok uralkodnak. A felsőeocénben több magmás ásvány van ugyan, 
epigén szemcsék is előfordulnak, de a metamorf eredetű ásványok itt is meg
tartják uralkodó szerepüket.

Előbbi mélyfúrástól délre, mintegy 1,2 km-re mélyült az Esztergom 21. sz. 
mélyfúrás, melynek szelvényében az eocén képződmények ossz vastagsága 
384,50 m. A fúrás rétegsorából az alsóeocén barnakőszénösszlet és fekvő réteg- 
csoportja hiányzik; a nummuliteszes—operculinás összlet alsó, csökkentsósvízi 
rétegcsoportja települ közvetlenül az alaphegységre. Az alsóeocén nummuli
teszes—operculinás összlet mindössze 40,5 m vastag. Erre feltehetőleg disz- 
kordánsan települ a Nummulites perforatus (Montfort) A formát tömegesen, 
a N. perforatus (Montfort) В formát és koraitokat gyakran tartalmazó agyag - 
márga. A striatuszos rétegcsoport 115,4 m vastagságúnak bizonyult. Alsó 
részében a homokos márgák és agyagos képződmények találhatók, felső részé
ben az agyagos képződmények jutnak túlsúlyra. Alsó harmaduk csökkentsós
vízi kifejlődésű, a felső kétharmadra az édesvízi—csökkentsósvízi fáciesinga- 
dozás jellemző. A felsőeocénbe sorolható képződmények összvastagsága 225 m. 
A felsőeocén alsó felét biotitos, meszes, discocyclinás—nummuliteszes homok
kősorozat alkotja, amelyet a Dorogi-medence nyugati részén (Lábatlan—
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Nyergesújfalu közötti partfal, Nyergesújfalu 27. és 28. sz. fúrás) megismert 
és plankton Foraminiferákkal igazolt felsőeocén korú rétegekkel párhuzamosí- 
tunk. A középső- és felsőeocén képződmények nehézásvány összetételében a 
metamorf ásványok uralkodnak.

A tát—esztergomi útelágazásnál, a táti futballpálya mellett mélyült a Tát 
4. sz. mélyfúrás, amely 498,30 m vastag eocén rétegsort harántolt, és egyedül 
volt produktív a három kenyérmezői perspektivikus kőszénkutató fúrás közül. 
Az alsóeocén fekvő összlet agyag-, kőszenes agyag- és homokkőrétegekből áll. 
A barnakőszénösszlet számos barnakőszén- és agyagos barnakőszéntelepet 
tartalmaz. Ezek közül négy (barnakőszén és agyagos barnakőszén váltakozásá
ból álló) réteg haladja meg az 1,00 m-es vastagságot. Vastagságok felülről le
felé: 1,05 m, 1,6 m, 2,55 m, 1,20 m.

A nummuliteszes—operculinás agyagmárga összlet vastagsága 80,50 m. 
Az alsó, csökkentsós vízi rétegcsoport 27,50 m, a felső, növényi lenyomatos, 
faunamentes—faunaszegény szakasz 17,20 m. A két rétegcsoport közötti 
összlet, a szűkebb értelemben vett nummuliteszes—operculinás agyagmárga 
gazdag kis Foraminifera faunát tartalmaz.

A középsőeocén rétegösszlet 178,60 m-nek adódott. Az anyag átvizsgálá
sára lehetőség nem volt, s így a középsőeocén tovább tagolását elvégezni nem 
tudtuk. A nagymérvű fáciesingadozás — uralkodóan csökkentsós vízi jelleg
gel — a fúrási rétegleírás és az elvégzett anyagvizsgálat alapján is biztosan meg
állapítható. A középsőeocén összlet alsó részén az agyagmárga-, felső részén a 
homokkő-képződmények uralkodnak. A Tát 4. sz. mélyfúrás 208,9 m vastag 
felsőeocén rétegsort harántolt, amely biotitos homokkőrétegekből áll, vékony 
nummuliteszes—discocyclinás mészkőbetelepülésekkel. Az Esztergom 20. és 
a 21. sz. mélyfúrásokban jelentős vastagságban harántolt millecaputos— 
discocyclinás mészkőösszlet a mélyfúrás rétegsorából hiányzik. Ez a tény 
a táti terület viszonylag kiemeltebb jellegére utal az oligocén eleji letárolás 
idején. A felsőeocén biotitos aleurolitsorozat igen gazdag mikrofaunát tartal
maz, amelynek alapján ezt a Lábatlan—Nyergesújfalu közötti partfal szel
vényében, a Nyergesújfalu 27., 28. sz., az Esztergom 20. és 21. sz. mély
fúrásokban feltárt biotitos homokkőrétegekkel azonosítjuk. Jámborné K ness M. 
és Oraveczné Schaffer A. számos plankton fajt is kimutatott, ezek 
közül kiemeljük a Globigerinoides conglobatus (Brady) fajt, mint felsőeocén 
szint jelző formát.

A részletes ásványkőzettani vizsgálatok szerint az alsóeocén képződ
mények meszes agyagnak és agyagmárgának, a közópsőeocén képződmények 
meszes agyagnak, agyagmárgának és meszes aleuritnak, ill. homokkőnek, a 
felsőeocén képződmények túlnyomó részben meszes—homokos aleurolitnak 
minősülnek.

Az alsóeocén fekvő összletben a magmás, metamorf és epigén eredetű 
ásványok egyaránt megtalálhatók. A közvetlen alsóeocén kőszénfedőben mag
más túlsúly állapítható meg. Sem a középső-, sem a felsőeocén rétegsornak 
nincs határozott nehézásványösszetételi karaktere. A középsőeocénben válta- 
kozóan mutatható ki magmás, metamorf, epigén túlsúly. A felsőeocénre a 
magmás—epigén túlsúly váltakozása, s a metamorf ásványok viszonylagos 
alárendeltsége jellemző.

Ezek az adatok is azt támasztják alá, hogy az eocén iiledékgy új tőnek 
legalább két (egy magmás és egy metamorf kőzetekből álló) lehordási területe 
volt. Mint ahogy előzőkben már rámutattunk, a Keleti-Alpoknak a Kisalföld
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alatti rész massz ívű ma, a Veporidák kristályos tömege és a Velencei-hegység 
ma már részben eltemetett magmás masszívumai alkothatták az eocén üledék- 
gyűjtő fő lehordási területét. A közel környék mezozóos mészkő, dolomitos tűz
kő anyaga csupán az üledékciklusok bázis- és zárórétegcsoportjaiban található 
meg.

9. Tokod—Dorog—Csolnok—Ebszőny

Megelőző munkálatok
A szűkebb értelemben vett dorogi terület eocén képződményeinek szintezése 

H a n t k e n  M. érdeme. Alapvető vizsgálatai alapján (1865, 1871c, 1875, 1878a, 1878b) ki
mutatta a Nummuliteszek rétegtani jelentőségét a Dorogi-medencében. Az alsóeocén 
édesvízi és ,,féligsósvízi” rétegcsoportra települve a subplanulatuszos, perforáluszos, 
striatuszos és „tschihatscheffi” tartalmú rétegcsojiortokat különböztette meg. A század- 
forduló táján megjelent műszaki leírások közül kiemelkedik Pa u e r  Gy. (1905) cikke, aki 
az alsóeocén barnakőszénösszlet kifejlődési különbségei alapján számos kisebb-nagyobb 
részmedence jelenlétére gondolt. Ta eg er  H . (1914) a fiatalkorú rögök és (igen találóan) 
,,szénszigetek”  vidékének nevezte a Duna vonalától D-re levő területet, és kiemelte 
annak árkos-sasbérees jellegét. K ozlozsnik  P . - S chréter  Z .- T eleg d i K oth K. 
(1922), valamint T eleg d i R oth K . (1925, 1927) H a n t k e n  M. korbeosztását fejlesztettek 
tovább. A nummuliteszes—discoeyclinás mészkő és a kövületmentes homokkoösszlet 
között elkülönítették a nummuliteszes —discoeyclinás homokkőösszletet, felismerték 
a kréta végi és eocén eleji szárazföldi időszak és letárolás tényét. V itális  fe. 
(1 9 3 9 __4 5 ) alapvető értékű fúrási rétegleírásaiban, megtartva H a n t k e n  és K ozlozsnik  
P. —Schréter  Z. — T elegdi K oth K. (1922) rétegtani beosztását, az alsóeocén réteg- 
összlet tagolását fejlesztette tovább. V itális  I. (1939) a sztratigráfia terén elődjeit 
követte, az akkori ismereteknek megfelelően felvázolta a közel és távolabbi környék szén- 
kutatási lehetőségeit. V ígh F .—Szentes  F. (1952) intramontán, hegységen belüli kelet
kezésűnek véli a barnakőszéntelepeket. Legidősebb szerintük a D N y-E K -i, legfiatalabb 
a ]sjy—j£-f irányú vetőrendszer. V adász  E. (1953, 1960) és Szóts E. (1956) a korábbi 
adatokat felhasználva, a rétegcsoportokat részletesebben jellemezték. Szőts E. a csolnoki 
szelvény felsőeocénjében denudációt jelöl. A terület 1 : 5000-es földtani térképezését 
Jaskó  S. (1957a, b, c, d, e), Szabó N. (1957), Szabó N. — B orbás L. (195/), W illem sz 
T. (1957), W illem sz  T.—M u n t y á n  I. (1957), N a g y  G. (1960a, b, c) végezték. Jasko  S. 
(1957f) 1:25 000-es földtani térképet közöl a területről, rövid leírással. E r d é l y i M. 
(1959) és Sz é k y  F. (1959) néhány Tokod környéki fúrás rétegleírását közli. Siposs Z. 
(1959) a Ferenc-(VIII.) akna környékének szerkezeti térképét és az alsóeocén barna
kőszénösszlet átlagos szelvényét adta közre. K ecskem étiné  K ö r m en d y  A. (1962) az 
Erzsébet-akna és a Csolnoki VI-os akna néhány fontos vágatszelvényót dolgozta fel. 
G id a i L. (1964b) a Tokod, Dorog, Sárisáp, Csolnok környéki terület eocénjének átlagos 
szelvényét dolgozta ki. A sparnacumi, yprézi, lutéciai és priabónai emeletek képződ
ményeit különítette el. Szelvényeket közölt az alsóeocén barnakőszénösszlet fontosabb 
kifejlődéseiről. Foglalkozott az alsóeocén barnakőszéntelepek prognózisának kérdésével 
(Gid a i L. 1968a). M u n ty á n  I. (1964) az alsóeocén barnakőszénösszlet fedőjében két 
Nummubites subplanulatus-os szintet mutatott ki. A felső szintben Num mulites planulatus 
és Num mulites globulus is van. Mu n t y á n  I. (1965) kimutatja az A ssilim i mammillata 
faj szintjelző értékét és áttekintő szelvényt közöl a Tokod — Nagysáp környéki 
eocén képződményekről. K opek  G. — K ecskem étiné  K ö r m en d y  A. —D ud ich  E. j r . 
(19(35_1966) a Dorog—Tokod környéki eocénnek kilenc szintjét (szárazföldi, barna- 
kőszenes, csökken tsósvízi, Nummulites subplanulatus-os, átmeneti, perforatuszos, 
striatuszos, millecaputos, glaukonitos) különböztették meg, s az egész eocén rétegsor 
lutéciai kora mellett foglaltak állást. I harosné  L aczó I. (1965) szénkőzettani vizsgála
tok alapján sekély-, átmeneti és mélylápi övét különített el. Több Otokod környéki 
feltárást mutattunk be az Eocén Kollokviumon (Gid a i L. et al. 1969). Az e terület- 
egységen mélyült Tokod 527. sz. fúrás anyagát, vizsgálati eredményét és értekelését az 
Eocén Kollokviumon szintén bemutattuk (Gid a i L. 1 9 6 9 c).
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Az eocén képződmények elterjedése

Az alsóeocén barnakőszénösszlet fekvő sorozatába tartozó tűzkő- és mész- 
kőbreccsa csak a Hegyeskőtől délre levő mészkőfejtő E-i és D-i részén, és a 
dorogi Kőszikla környékén néhány ponton található meg a felszínen. Az alsó
eocén barnakőszénösszlet négy helyen bukkan a felszínre: az ebszőnyi, az 
ótokodi és az ódorogi régi külfejtések területén, valamint a Tokodtól D-re 
levő vízmosásban. A nummuliteszes—operculinás agyagmárga külszíni el
terjedése ugyancsak jelentősen korlátozott: az ebszőnyi, ótokodi, az ódorogi 
külfejtések területén és a dorogi Kősziklától É-ra található meg a felszínen. 
A perforatuszos rétegek felszínre bukkannak az ebszőnyi bányairodától keletre, 
kisebb-nagyobb kiterjedésű foltok alakjában az ótokodi és ódorogi külfejtés 
területén. Az ótokodi fontosabb feltárások szelvényei (17., 18., 19., 20. ábra)

17. ábra. Felsölutéciai kvarckavicsos durva kvarchomokkőrétegek az ótokodi homok
bánya bejáratánál

Fig. 17. Gres de quartz grossier á graviers de quartz du Lutétien superior á l’entrée
de la sabliere d’Ótokod

és földtani újra vizsgálati adatai az Eocén Kollokvium kirándulásvezetőjében 
(Gidai L. et al. 1969) és az Eocén Kollokvium anyagában találhatók meg 
(Gidai L. 1969b). A kifejlődési terület eocén rétegcsoportjainak vastagsági 
és kifejlődési viszonyairól a fúrások rétegsorai alapján megszerkesztett elter
jedési, vastagsági és fácies-térképeink adnak tájékoztatást (Gidai L. 1966a. 
pp. 315 — 320, I —-VI. melléklet).

A középső- és felsőeocén képződményekről e helyen is szükségesnek tar
tunk annyit megemlíteni, hogy a középsőeocén összlet maximális vastagsága 
270 m, h e ly e n k é n t  viszont teljesen hiányzik. A Nagygete és a Magoshegy 
közötti területen a középsőeocén képződmények az előbbiektől teljesen el
különülnek és három nagyobb területi egységre oszthatók.

A priabónai emelet nummuliteszes—discocydinás homokkő—mészkőösszleté- 
nek elterjedése az oligocén eleji és oligocén utáni letárolás következtében még 
sokkal korlátozottabb, mint az alsó-, illetve középsőeocén képződményeké. 
A priabónai összletnek csak egyetlen nagyobb, összefüggő előfordulási terü
letét ismerjük: Tokod—Tokodaltáró környékén. Vastagsága itt eléri a 170 
m-t is.
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IS. ábra. Nummulites striatus-os —korallos lutéciai homokkő. Ótokod —Kerekhegy 
Fig. 18. Gres á Nummulites striatus et Polypiers du Lutétien. Ótokod,

Mont « Kerekhegy »

19. ábra. Laza kvarchomokkő^ („tokodi” homokkő), a lutéciai emelet zárótagja.
Ótokodi homokbánya

Fia. 19. Gres de quartz friable (soi-disant gres de «Tokod»), terme sommital de 
l’étage lutétien. Sabliere d’Ótokod
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A lapszelvények
A területegység legrészletesebben feldolgozott eocén szelvénye a Tokod 

527. sz. fúrás rétegsora. Maganyagát és vizsgálati eredményeit bemutattuk 
a M. Áll. Földtani Intézet 100 éves fennállása alkalmából rendezett Eocén 
Kollokviumon (Gidai L. 1969b). A földtani kép kialakításánál és az összefoglaló 
földtani fejezetek összeállításánál e fúrás eredményeit figyelembe vettük. 
Tekintetbe vettük még Vitális S. (1939 — 45) alapvető fúrási rétegleírásait is.

A terület ENy-i részén hat, részletesen feldolgozott fúrással rendelkezünk 
(21. ábra). Ezek közül a legteljesebb eocén rétegsort a Tokod 273. sz. mély
fúrás harántolta. Az édesvízi mészkőből és mészmárgából álló fekvő összlet a 
T. 273. és T. 279. sz. mélyfúrásokban bizonyult legvastagabbnak (47,65 és 
66,46 m). Mindössze 2,8 m-nek bizonyult a fekvő összlet a Dorog 134. sz. mély
fúrásban. Hiányzik a fekvő összlet és a teljes alsóeocén rétegsor a Dorog 132. sz. 
fúrás szelvényében. Az alsóeocén barnakőszénösszlet vastagsága és a telepek 
száma is változó. A felső telepek többnyire fényes barnakőszénnek minősülnek, 
míg az alsó telepek agyagos kifejlődésűek. A nummuliteszes—operculinás 
összlet legvastagabbnak mutatkozott a Tokod 273. sz. mélyfúrás szelvényében 
(82,6 m), míg a Tokod 271. sz. mélyfúrás rétegsorában csak 4,15 m volt, a Dorog 
132. sz. mélyfúrás rétegsorából pedig teljesen hiányzott. A T. 279., D. 135., 
134. sz. mélyfúrások szelvényében a nummuliteszes—operculinás összlet 
vastagsága 30—50 m között ingadozik. A cuisi—lutéciai közötti letárolás 
ténye ezekben a szelvényekben is jól nyomon követhető. Itt a perforatuszos 
rétegek vastagsága az előbbi területekénél jóval nagyobb: 30 — 40 m között 
mozog (nem számítva a D. 132. sz. mélyfúrást, ahol a vastagság 16,0 m). 
A perforatuszos rétegek helyenkénti hiánya a striatuszos rétegek alatt, a nagy
mérvű vastagságkülönbségek és a két rétegösszlet közötti éles határ üledék
hézag, ill. diszkordáns település lehetőségére utal.

Ä striatuszos rétegcsoport alsó része agyagos, felső része homokos kifejlő- 
désű. A T. 273. és a T. 279. sz. mélyfúrásban a striatuszos homok—homokkő- 
összlet felső része hiányzik. A priabónai millecaputos—discocyclinás összlet 
legteljesebb a T. 273. és a T. 279. sz. mélyfúrások rétegsorában (68,6, ill. 
40,5 m); a D. 135. és D. 134. sz. fúrásban csak 4,13, ill. 14,17 m volt, s teljesen 
hiányzott a T. 271. és a D. 132. sz. fúrás rétegsorából.

A Dorog 261., 141. és 137. sz. mélyfúrások rétegsorai — amelyek őslény
tani lag szintén fel vannak dolgozva — igen változatos, s valószínűleg utólagos 
letárolásokká] bonyolított földtani felépítésről tanúskodnak (22. ábra). A D. 
137. sz. fúrásban viszonylag vastag (5,52; 3,19; 1,72; 2,30; 4,97 és 1,35 m) 
telepeket is tartalmazó alsóeocén barnakőszénösszlet s az alaphegység között 
31,60 m vastag agyagból, breccsából és édesvízi mészkőből álló fekvő sorozat 
volt megállapítható. Ezzel szemben a D. 261. sz. mélyfúrásban a barnakőszén- 
összlet hiányzik, a fekvő összlet is csak 5,4 m vastag. Hasonlóan hiányzik az 
alsóeocén barnakőszénösszlet a D. 141. sz. mélyfúrás szelvényéből, a fekvő 
összlet itt is csak 5,31 m. A nummuliteszes—operculinás agyagmárga mind
három szelvényben megtalálható, de az átlagosnál kisebb vastagságban 
(D. 261: 17,1 m, D. 141: 7,2 m, D. 137: 24,0 m). A perforatuszos összlet a 
D. 261. sz. fúrásban 26,4 m, a D. 137. sz.-ban mindössze 2,40 m. A per
foratuszos—striatuszos rétegcsoportok lerakódása közötti üledékhézag felté
telezésére ezek az adatok is támpontul szolgálnak.

Felsőeocént csak a D. 141. sz. mélyfúrás harántolt: 10,7 m Nummulites 
millecaput-os, Nummulites incrassatus-os agyagot.

4 M ÁFI Évkönyv LV. kötet 1. füzet
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22. ábra. A Dorog 261., 137., 141. sz. mélyfúrások eocén réteg
sorainak párhuzamosítása

1. Fekvő összlet, 2. barnakőszénösszlet, 3. csökkentsósvízi rétegek, 4. num- 
muliteszes— operculinás agyagmárga, 5. perforatuszos agyag, 6‘. striatuszos 
összlet. — Rétegoszlopok: 1. homokkő, 2. homokos agyag, 3. agyag, 4. agyag
márga, 5. mészmárga, 6'. márgás mészkő, 7. mészkő, <S’. kőszenes agyag, 
9. barnakőszéntcJep, 10. barnakőszén, 11. tűzkőbreccsa, 12. tufa, 13. Num- 

mulites, 14. Operculina, 15. Mollusca, 16. diszkordancia

Fig. 22. Corrélation entre les séries eocenes, traversées dans 
les sondages de Dorog 261, 137, 141

1. Complexe de mur, 2. complexe de lignite, 3. couches saumátres, 4. marne 
argileuse ä Nummulites et Operculines, 5. argile á N. perforatus, 6. complexe 
á N. striatus. —  Colonne stratigraphique: 1. gres, 2. argile sableuse, 3. argile, 
4. marne argileuse, 5. marne calcaire, 6. calcaire marneux, 7. calcaire, S. argile 
ligniteuse, 9. gite de lignite, 10. lignite, 11. bréche de silex, 12. tuf, 13. Num- 

mulites, 14. Operculines, 15. Mollusques, 16. discordance

4*
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Bányabeli feltárások

A dörög—tokod—csolnok—ebszőnyi terület eocénjének megismerése 
terén elsősorban a bányabeli feltárásokat vettük számításba. Ezek a bánya- 
feltárások általában egy rétegcsoportot vagy összletet, vagy annak csak egy 
részletét képviselik (23. ábra). Ezért célszerűbbnek tartjuk a szelvényeket 
képződmény csoportonként ismerteti! i.

a) Az alsóeocén barnakőszénösszlet fekvő rétegei

A fekvő összlet legjobb feltárásait a csolnoki bányák haránt vágataiban 
és kősiklójában ismertük meg. A VII-es harántvágatban a teljes fekvő összlet 
megtalálható volt. Az alaphegységre homokos agyag-, homokkő-, konglomerá
tum- és meszes homokkősorozat települ. A barnakőszénösszlet alatti meszes 
homokkőben márgás kőszénsávok vannak. A csolnoki Il-es akna kősiklójában 
(24. ábra) a fekvő összlet szürke agyagmárga-, durva kavicsos homokkő-, szürke 
homokkő-, kavicsos agyagmárga-, mészmárga-, kőszenes agyag- és édesvízi 
mészmárga rétegekből áll. Vastagsága kb. 12 m.

Fentieken kívül az ebszőnyi Göppel-táróban találtunk a fekvő összletcn 
áthaladó vágatokat. A kővágatban (25. ábra) 0,50 m agyagos barnakőszén 
és 0,50 m kőszenes agyag közvetlenül az alaphegységre települ. A Göppel-táró 
55°-os gurítójában agyagrétegeket észleltünk az alsóeocén barnakőszénösszlet 
fekvőjében. A hátsó kővágatban (25. ábra) pedig 2,0 m vastag agyag, kőszenes 
agyag, agyagos barnakőszén és 7,80 m vastag apró-molluszkás, homokos márga 
települ a művelt alsóeocén kőszéntelepek és az alaphegység között. A tokodal- 
tárói Árpád-lejtaknában a kőszénösszlet alatt helyenként dachsteini mészkőből 
álló breccsa van.

24. ábra. A Csolnoki Il-es akna kősiklójának szelvénye
a) Dachsteini mészkő, felsőtriász, b) az alsóeocén barnakőszénösszlet fekvő képződményei, c) öregműveletek, 
kőszéntelepek helye. —  1. Homokkő, 2. kavicsos homokkő, 3. kavicsos agyagmárga, 4. agyagmárga, 5. mész

márga, 6. mállott dachsteini mészkő, 7. kőszenes agyag, 8. kőszén, 9. diszkordancia

Fig. 24. Coupe de caryat du puits II á Csolnok
a) Dachsteinkalk du Trias supérieur, h) formations du mur du complexe de lignite éocéne inférieur, с) an- 
ciennes excavations, extension des gites de lignite. —  1. Grés, 2. grés á graviers, 3. marne argileuse á graviers, 
4. marne argileuse, 5. marne calcaire, G. Dachsteinkalk altéré, 7. argile ligniteuse, 8. lignite, 9. discordance
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25. ábra. A Göppel-táró hátsó kővágatának (A) ős kővágatának (B) szelvénye
1. Homokos agyag, 2. agyag, 3. agyagmárga, 4. homokos márga, 5. márga, 6. daehsteini mészkő, 7. barna

kőszén, 8. diszkordancia

Fig. 25. Coupes des galeries A et В de la mine «Göppel»
1. Argile sablense, 2. argile, 3. marne argilense, 4. marne sableuse, 5. marne, 6. Daehsteinkalk, 7. lignite,

8. discordance

b) Alsóeocén barnakőszénösszlet

Az irodalmi adatok s az anyagfeldolgozás alkalmával szerzett tapasztala
tok alapján a bányákban feltárt alsóeocén barnakőszénösszlet nyolc kifejlődési 
területét különítettük el (Gid a i L. 1964b, I. mell.).

1. E r z s é b e t - a k n a .  A barnakőszénösszletben összesen hét műre- 
való telep van. A barnakőszéntelepeket édesvízi mészkő-, agyag- és mészmárga- 
padok választják el egymástól.

Legfelül helyezkedik el az ún. О-ás telep, amelynek vastagsága 0,30— 
0,50 m között változik. Alatta 0,40 — 0,50 m vastag édesvízi mészkő követ
kezik.

Az I-es telep vastagsága 1,80 — 3,00 m között változik, rendszerint középen 
10 — 20 cm vastag édesvízi mészkőpad két részre osztja ( l /а, 1/b pad). Átlagos 
fűtőértéke 4400 kcal/kg körül van. Az I-es és Il-es telepet 0,40—1,00 m vastag 
édesvízi mészkőréteg választja el.

A I I -es telep vastagsága 2,50—4,00 m között változik. Átlagos fűtőértéke 
valamivel gyengébb az I-es telepénél (4100 kcal/kg). A Il-es telepben egy-két 
édesvízi mészkő és molluszkás márgabeágyazás szokott lenni: a beágyazások 
vastagsága 0,20—0,40 m; helyenként kiékelődnek vagy ki vastagodnak. A Il-es 
telep alatt szokott még lenni egy 20—50 cm vastag agvagos barnakőszénréteg. 
A II -es és III-as telejtet általában mészmárga-, édesvízi mészkő- vagy barna 
agyagrétegek választják el.

Ä III-as telepben rendszerint egy beágyazás mutatkozik a telep közepén 
vagy annak felső részén, melynek vastagsága 20—50 cm. A beágyazás anyaga 
édesvízi mészkő és édesvízi mészmárga. A telep vastagsága 2,20 — 2,50 m. 
Fűtőértéke 3000—4000 kcal/kg között változik. A III-as teleptől lefelé a 
kőszéntelepek közé, egyre sűrűbben és vastagabban, agyagrétegek ékelőd
nek be.
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A IV -es telep agyagos kőszénpadokból áll, amelyet édesvízi mészmárga 
választ el a III-as és V-ös kőszéntelepektől. 20 — 30 cm vastag édesvízi mészkő- 
pad osztja ketté. Vastagsága 1,40—1,60 m között változik. Fűtőértéke elég 
kicsi: 3200 kcal/kg körüli.

Az V-ös kőszéntelep már jobb minőségű padokból áll, de agyagbeágyazásai 
vastagabbak a IV-es telepénél (40—60 cm).

A VI-os telep átlagosan 1,5 m vastag, felső részén agyagos.
Az Erzsébet-akna területén az alsóeocén barnakőszénösszlet legalsó 

kőszéntelepe a V II-es telep (fekütelep), amely középső részén kissé agyagos. 
A közepén húzódó édesvízi mészkőpad két részre tagolja. Vastagsága 2 m 
körül van.

A tokodi Erzsébet-aknában a Dorogi-medence alsóeocén kőszénösszletének 
édesvízi mészkő-, mészmárga- és agyagrétegekkel legjobban tagolt kifejlődési 
területét ismertük meg.

2. T o k o d a l t á r ó .  Az alsóeocén barnakőszénösszletet itt beágyazá
sok kevésbé tagolják, mint az Erzsébet-aknában. A főtelepet a fedő- és fekíb 
teleptől elválasztó meddőrétegeken kívül csak kisebb, helyi kifejlődésű be
ágyazások vannak az összletben. A barnakőszénösszlet általában közvetlenül 
az alaphegységre települ. A fekütelepet és főtelepet elválasztó édesvízi mészkő
ben Pyrgulifera és Bithynia carbonaria található. Tokodaltáró a Dorogi
medence egyik legrégebben feltárt területe.

3. D o r o g ,  F e r e n c - a k n a .  A kőszénösszlet átlagos telepszelvé
nyét Dorog környékén Siposs Z. (1959) munkássága alapján ismerjük. A fedő
telepet a főteleptől molluszkás márga választja el. A főtelep vastagsága helyen
ként megközelíti a 10 m-t is. A fekütelep négy kőszénpadot tartalmaz. A kő
szénpadokat édesvízi mészkő- és márgarétegek választják el.

4. D o r o g  V I — V 1 1. a k n a .  A főtelep átlagos vastagsága 12,00 m, 
a fekütelepé 5,00 m körüli. A fekütelepet 1,00 —2,00 m vastag édesvízi mész
kőréteg két részre osztja.

5. A C s ő i n  o k i  I - e s  a k n a  I. m e z ő j é b e n  feltárt barnakő
szénösszlet jobb minőségű, egységes kifejlődésű, vastag főtelepből és vékony, 
rossz minőségű fekütelepekből áll.

6. A C s ő i n  o k i  I - e s  a k n á b a n  a Z s i g m o n d i - m e z ő  
,,annavölgyi típusú” barnakőszénösszletet tárt fel. Itt az együtt kifejlődött 
Móritz- és Leontina-telepet, valamint a Leontina-fekütelepet fejtik. A Leon- 
tina-telep fedőjét szinte teljesen Cyrena grandis-ok alkotják.

7. A n n a v ö l g y  környékén a Paula- és Leontina-telepet, valamint 
a Leontina-fekütelepeket tárták fel (26. ábra). A Paula- és Leontina-telep 
közötti helyi kifejlődésű Móritz-telep itt mindössze 1,3 —1,4 m vastag.

Az I-es akna Gete-siklójában felvételi munkánk idején a Leontina-telep 
fekütelepeit művelték. A fekütelepek közvetlen fedőjében molluszkás márga 
és Molluscákból álló lumasella található. A telepekben beágyazás nincs, a fedő 
alatt 10 cm-re elhelyezkedő 4 — 5 cm vastag márgacsíkot kivéve. A Csolnoki 
Il-es aknában szintén ,,annavölgyi típusú" az alsóeocén barnakőszénösszlet. 
Az I-es aknaihoz hasonlóan a Móritz- és Leontina-telepeket, ill. azok fekü
telepeit művelik. A barnakőszénösszlet felső részén ismeretes még egy barna
kőszéntelep, az ún. ,,Rebeka-telep” , melyet rossz minősége miatt nem mű
velnek. A Móritz-telep kőszene sarkos, a Leontina-telepé kagylós törésű. 
A Leontina- és Móritz-telep között a IX-es harántvágatban 0,40 m apró-mol- 
luszkás márgát, e fölött pedig cyrenás márgát észleltünk. A Leontina- és Móritz-
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26. ábra. Anna völgy X. akna, B2-es mező
1. Homok, 2. agyag, 3. márga, 4. mészkő, 5. barnakőszén, 6. Operculina, 7. Mollusca, 8. vető, 9. minta

vétel helye

Fig. 26. Champs B2 du puits X, ä Annavölgy
1. Grés, 2. argile, 3. marne, 4. calcaire, 5. lignite, 6. Operculines, 7. Mollusqiies, 8. faille, 9. point

d’éch antilionnage

telepek felett 0,10 m vastag barnásszürke meszes agyagmárga-beágyazás helyez
kedik el. A Móritz-telepben találtunk még 0,10 m vastag mészmárga-beágya- 
zást is.

A X-es akna területén általában csak a Paula- és Leontina-telep fejlődött 
ki. Ha a Móritz-telep is kifejlődött, úgy a Paula- és Leontina-telepek között 
helyezkedik el középen, s a bányászok megfigyelése szerint a Paula- és Leontina- 
telepek közötti un. „közkő” ennyivel vékonyabb lesz.

Helyenként a Leontina-telep ,, három ősz tatás ága” figyelhető meg. A Leon
tina-telep szelvénye ebben az esetben:

2.80 m barnakőszén (Leontina-telep felső padja),
0,30 m édesvízi mészkő,
2.80 — 2,90 m barnakőszén (Leontina-telep középső padja),
2,40 m barnakőszén (Leontina-telep alsó padja),
0,00 m édesvízi mészmárga (ún. fekükő).

A Leontina-telep alsó padjának feküjétől 80 cm-re felfelé a telepben agyag
beágyazás található.
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„Annavölgyi típusú’ ' alsóeocén telepeket tártak fel a Steinriegel mező 
V-ös lejtaknájában is, ahol a Paula- és Leontina-telepeket művelik. A Paula- 
telep átlagos vastagsága itt 3,0 m. Beágyazás nincs benne. A Paula- és Leon- 
tina-telep között átlagosan 8,0 m vastag, szinte teljesen Cyrena grandis-okból 
álló, márgás meddő található. A Paula-telep fedőjében homokos, molluszkás 
márga települ, amelyben Cyrena grandis-okból és Anomia gregaria-Ыю! álló 
Jumasella pad helyezkedik el.

8. Az eb  s z ó n  у i terület barnakőszéntelepeinek kifejlődése az ismer
tetettek közül az Erzsébet-aknaihoz hasonlít legjobban. Főleg édesvízi mészkő
ből álló beágyazásai révén jóval tagoltabb az annavölgyinél. A leművelhető 
telepvastagság kisebb. A Göppel-táró 55°-os gurítójában 16,5 m-es, a Göppel- 
táró hátsó kő vágatában 10 m-es vastagságban észleltük. A telepek minősége 
gyengébb az előbbi területekénél.

A kifejlődési területek barnakőszénösszletében általában fedő-, fő- és 
fekütelepek, Ш. telepcsoportok különböztethetők meg. Eddigi tapasztalataink 
alapján megkíséreltük a barnakőszéntelepek azonosítását.

Az Erzsébet-aknai alsóeocén barnakőszéntelepek párhuzamosítása a kör
nyező bánvák barnakőszéntelepeivel még kevéssé tisztázott. A felső (0, 
L, II., III. és esetleg а IV.) telepek alkotják a főtelepcsoportot, az ez alattiak 
a fekütelepcsoportot. A fedőtelepcsoport általában hiányzik.

Véleményünk szerint a tokodaltárói főtelep a Ferenc-aknai főteleppel és 
az I., II. feküteleppel azonos. A tokodaltárói fekütelep a dorogi III. és IV. 
fekütelepi paddal állítható párhuzamba. А VI. és VII. akna területén a fő
telepben helyi jellegű beágyazások vannak. A VIII-as aknai fekütelepi III. és 
IV. pad ezen a területen már valószínűleg kiékelődik. A Ferenc-aknai fedő- 
telep а VI. akna területén hiányzik.

A VI-os aknai főtelep tovább nyomozható az I. akna mezejében is. Az 
I. aknai ún. ,,talbó” -telep а VI. aknai felső feküteleppel, а VI. aknai alsó 
,,fekütelep” pedig az I. aknai fekütelepekkel azonosítható.

A Leontina-telep а VI. és I. akna főtelepeivel, a Leontina-fekütelep az 
I. aknai ,,fekütelepekkel” állítható párhuzamba.

Az ebszőnyi és annavölgyi telepek azonosítása nehezebb feladat; való
színű, hogy a felső és középső telepcsoport a Leontina-teleppel, az alsó telep
csoport pedig a Leontina-feküteleppel azonos.
c) Az alsóeocén barnakőszénösszlet feletti csőkkentsósvízi rétegcsoport

Az alsóeocén barnakőszénösszlet és a szűkebb értelemben vett nummuli- 
teszes—operculinás agyagmárga közötti rétegeket soroljuk ebbe a réteg
csoportba. A csökkentsósvízi rétegek átlagos vastagsága 4—5 m, legnagyobb 
vastagság 15,0 m. Az Erzsébet-akna léggurítójában (27. ábra) a barnakőszén
összlet 0-ás telepe fölött 1,00 m vastagságú, Tivellina sp. és Teliina sp.-t 
tartalmazó homokos agyag található. A következő 1,20 m vastag rétegben 
tömegesen fordulnak elő a Tympanotonus Jiantkeni (M it n .-C h a l m .) és a Meretrix 
Jtungarica (H a n t k e n ) fajok. A felette települő rétegekben Mollusca-héjtöredé- 
kek vannak, összesen négy lumasellaszerű paddal. A tympanotonuszos réteg 
fölötti csökkentsósvízi rétegekből Rotalia sp., Epistomina sp. mutatható ki. 
A rétegösszlet vastagsága 14,5 m.

A tokodi Erzsébet-akna Il-es lejtaknájában a csökkentsósvízi réteg- 
csoport 5,6 m vastag. Gyér mikrofaunája Rotalia sp., Miliolina sp., N onion sp., 
Epistomina sp., Cibicides sp. fajokból áll.
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27. ábra. Az Erzsébet-akna léggurítójának szelvénye
Cuisi: a) Kummuliteszes— operculinás rétegcsoport, b) csökkentsósvízi rétegek; spar- 
nacumi: c) barnakőszénösszlet. —  1. Homokos agyag, 2. homokos agyagmárga,
3. homokos márga, 4. márga, 5. barnakőszén, 6. Mollusca, 7. Mollusca-törmelékes paci

Fig. 27. Coupe du travers-banc de roulage dans le puits Erzsébet
Cuisien: a) série de couches a Nummulites et Operculines, b) couches saumátres; 
Sparnacien: c) complexe de lignite. —  1. Argile sableuse, 2. marne argilo-sableuse, 
3. marne sableuse, 4. marne, 3, lignité, 6. Mollusques. 7. banc a fragments de Mollusques
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Előforduló Mollusca fajok:
Tympanotonus hantkeni (Mu n .-Ch a l m .) és e faj igen sok juvenilis példánya 
Zebina hungarica Szőts 
Ampullina sp.
Globularia incompleta (Zittel)
Anisus pseudosubangulatus Szőts 
Anisus bicarinatus Szőts 
Meretrix vértese nsis (T a e g e r )
Meretrix sp.
Gytherea sp.
Anomia gregaria B a y a n
fír achy od antes corrugatus (B r o n g n ia r t ) .

Az alsóeocén barnakőszénösszlet közvetlen fedőképződményeit feltáró 
tokodaltáró-fedőereszkei szelvényben a csökkentsósvízi rétegcsoport hiányzik. 
A barnakőszénösszletre közvetlenül települ az Uvigerina multistriata Hantken, 
Virgulina hungarica Hantken és Marginulina fragaria (Gümbel) fajokat és 
egyéb Foraminiferákat tartalmazó, nummuliteszes—operculinás homokos 
agyagmárga. A tokodaltárói ,,A” ereszkében a barnakőszénösszlet felett apró- 
molluszkás agyagmárga, Mollusca-héjakból álló márga- és finomréteges, mol- 
luszkás, homokos márgarétegek váltakoznak a mintegy 20 m vastag csökkent
sósvízi rétegcsoportban. A tengeri nummuliteszes—operculinás rétegek irányá
ban fokozatos átmenetet észleltünk. A csökkentsósvízi rétegekből Vitálisné 
Zilahy L. a következő Foraminiferákat mutatta ki: Rotalia heccarii Linné, 
Rotalia sp., Gyroidina cfr. girardana (d ’Orb.).

A tömegesen előforduló Tympanotonus hantkeni (Munier-Chalmas) és 
a Cyrena grandis Hantken fajokon kívül K ecskemétünk K örmendy A. 
a következő alakokat határozta meg: Calyptraea sp., Aloidis sp., Laevicardium 
sp., Tivelina sp., Sphaenia hungarica C. Papp.

Az I-es akna 401-es siklójában a barnakőszénösszlet felett 0,60 m sötét
szürke, csökkentsósvízi molluszkás kőszenes agyag települ. Az erre következő 
márgarétegben: Rotalia sp., Tympanotonus hantkeni (Munier-Chalmas), 
Cyrena grandis Hantken, Anomia gregaria Bayan , Meretrix hungarica 
(Hantken) és Brachyodontes corrugatus Brongniart fajok voltak meg
határozhatók.

A csolnoki és az annavölgyi területen a csökkentsósvízi rétegek vastag
sága pontosan nem állapítható meg. Jellemző Molluscák: Tympanotonus hant
keni (Munier-Chalmas), Cyrena grandis Hantken, Brachyodontes corrugatus 
Brongniart, Cardium sp., Ostrea sp.

Az ebszőnyi Szabadság-lejt akna 1-es légvágata a csökkentsósvízi réteg- 
csoportnak az alsó, mintegy 9 m vastagságú részletét tárta fel. Az ebszőnyi 
Szabadság-lejtakna + 104-es szinti alapvágatában (28. ábra) a homokos márgá- 
ból és agyagból álló csökkentsósvízi rétegcsoport a vágat három szakaszában 
is felismerhető volt. A Göppel-táró Il-es légereszkéjében a csökkentsósvízi 
rétegcsoport felső részét ismertük meg, amely a Rotalia cf. heccarii Linné 
fajt tartalmazza. A Göppel-táró 55°-os gurítójában 3,50 m vastagnak mutat
kozott a csökkentsósvízi rétegcsoport (felső része hiányzik, diszkordáns fel
színére pleisztocén lösz települ). Alsó részéből a következő molluszkákat hatá
roztuk meg: Tympanotonus hantkeni (Munier-Chalmas), Cantharus sp., 
Meretrix hungarica (Hantken), Anomia, gregaria Bayan , Brachyodontes 
corrugatus (Brongniart) és Ostrea sp.
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(1) Nummuliteszes— opcreulimís agyagmárga

Az Erzsébet-aknai léggurító szelvényében (27. ábra) a nummuliteszes — 
operculinás agyagmárga összlet alsó rétegeit ismertük meg. Az Erzsébet-akna 
Il-es lejtakna szelvényében a csökkentsósvízi rétegcsoport és a nummuliteszes— 
operculinás agyagmárga közötti határ a 11 — 12. minta között van. Utóbbi 
gazdag mikrofaunát tartalmaz (lásd 2. sz. táblázatot).

Az Erzsébet-aknai Öregmező alap vágatában feltárt növény lenyomatos 
homokos agyagot (1 — 3. minta) feltételesen a cuisi emelet zárótagjaként 
tekintjük. Korjelző fauna ezekből a rétegekből nem került elő. A szelvényünk
ben megvont cuisi—lutéciai határ, valamint az emeletek közötti diszkordancia 
szintén feltételes. A tokodaltárói fedőereszkében a nummuliteszes—operculinás

2. táblázat

Mintaszám

12 13 14 15

Verneuilina tokodensis H a n tk e n  4- 4
Marginidina frag aria (Güm bel) 4 4  4 4
Robidus sp. 4 4
Bolivina sp. 4
Uvigerina mullistriata H a n tk e n  4
Virgulina hungarica H a n tk e n  4 4
Virgulina squamosa Czjzek  4 4 4
Eponides schreibersii d ’Or b ig n y  4
Eponides sp. 4  4
Lagena striata d ’Or b ig n y  4  4  4
Gyroidina girardana d ’Or b ig n y  4 4 4
Guttulina probléma d ’Or b ig n y  4
Nonion commune d ’Or b ig n y  4
Nonion sp. + -f
Anomalina aff mis (H a n t k e n ) -{- + +
Spiroloculina tenuis Czjze k  4-
Spiroplectammina sp. +
Cibicides dalmatina (v a n  Be l l e n ) +  4  +
Cornuspira involvens R euss +
Operculina granulosa L eym e r ie  4
Operculina ammonea L e y m e r ie  4
Operculina hungarica H a n tk e n  4  4
Nummulites sp. 4

____________________________________________________________,

agyagmárga összlet közvetlenül települ az alsóeocén bármikőszénösszletre. 
A szelvényből a 3. sz. táblázatban összefoglalt kis Eoraminiferákat és Mollus- 
cákat határoztuk meg, amelyek alapján az összletet az alsóeocénba soroljuk 
és tengeri kifejlődésűnek tartjuk.

A tokodaltárói ,,A” ereszke a nummuliteszes—operculinás összlet alsó, 
mintegy 28 m-es szakaszát tárta fel. Faunáját a 4. sz. táblázaton mutatjuk be.

A Csolnoki Il-es akna Il-es lejtaknájában feltárt rétegek a nummuli
teszes—operculinás agyagmárga alsó részét képviselik, két rotaliás szinttel. 
Az ebszőnyi Szabadság-lejtakna Il-es lejtaknájában felvett szelvényünkben 
a cuisi emelet felső része és a lutéciai emelet közötti határt a Nummulites 
perforatus-ok megjelenése alapján vontuk meg. A nummuliteszes—operculinás 
agyagmárga összletet a Szabadság-lej taknai alap vágat két helyen is feltárja.
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3. táblázat

M intaszám

1 2  3 4 5 6 7 8

Verneuilina tokodensis H a n tk e n  +  +
Miliolina  sp.
Trochammina sp. +
Marginulina fragaria  (G üm bel) +  +  +  +  +
Rohulus sp. +  +  +
Bolivina d i la tat a IIeuss 
Bulimmá sp.
Ceratobulimina sp. +
Uvigerina multistriata H a n tk e n  +  +  +  +
Virgulina hungarica H a n tk e n  +  +  +
Virgulina squamosa Czjzek
Eponides sehreibersii d ’Or b ig n y  +  +
Lagena striata d ’Or b ig n y  +
Lagena florid a T e r q . +
Lagena sp. ^
Gyroidina girardana d ’Or b ig n y  +  +  +  +  +  +
Guttulina probléma d ’Or b ig n y  +
N  onion commune d ’Or b ig n y  +  +
Anomalina affinis (H a n t k e n ) +  +
Spiroloculina tenuis Czjzek
Epistomina elegáns d ’Or b ig n y  +  +
Cornuspira sp.
Cibicides sp. +  +  +
Operculina hungarica H a n tk e n  +  +  +
Globigerina bulloides d ’Or b ig n y  +  +
Rotalia sp.
Tympanotonus sp.
Aloidis sp. +
Laevicardium  sp.

x  I I
Cardium sp.
Arcopagia sp.
Phacoides sp. +  +
Cardita sp.
Anomia sp. ^

4. táblázat

Mintaszám
5 6 7 8 9

Verneuilina tokodensis H a n tk e n  +
Miliolina  sp.
Marginulina fragaria (G üm bel) 4- +  '
Bolivina nobilis H a n tken  
Ceratobulimina sp.
Uvigerina multistriata H a n tk e n  +  +
Virgulina hungarica H a n tk e n
Virgulina squamosa Czjzek  +  +
Virgulina sp.
Eponides schreibersii d ’Or b ig n y  +
Lagena striata d ’Or b ig n y  +
Lagena sp.
Gyroidina girardana d ’Or b ig n y  +



4. táblázat folytatása 

M intaszám

____________________________________________________________________________ 5 6 7 8 9

Anomalzna affinis (H a n t k e n ) +  -f
Spiroloculina tennis C zj ze k  +
Epistomina elegáns d ’Or bign y  -f
Cibicicles dalmatina (v a n  B e lle n ) +  +  -f
Dentaliwn sp. +
Operculina granulosa Le ym er ie  +
Operculina ammonea Le ym e r ie  +
Operculina hungarica H a n tk e n  +  -f~
Rotalia beccarii Lin n é  +
Tympanotonus sp. +
Ampullina sp. +
Turbonilla conica Szőts +
Seila  sp. f
Teliina sp. +
Lima  sp. +
Laevicardium  sp. +

5. táblázat

M intaszám

1 2 3 4 5 6 7 I 8 I 9

Verneuilina tokodensis H a n tk e n  -f
Quinqueloculina sp. +
Marginulina fragaria  (Güm bel) +  +  +  +  +  +
Marginulina sp. +
ltobulus sp. +  +  -f
Bolivina punctata d ’O r b ig n y  +
Bolivina nobilis H an tken  +
TJvigerina multistriata H a n tk e n  +  +
Virgulina hungarica H a n tken  +  +  +
Virgulina squamosa Czjzek  +  +
Eponides schreibersii d ’Or bign y  +
Lagena striata d ’Or b ig n y  +
Gyroidina girardana d ’Or bign y  +  4-
Nonion commune d ’Or b ig n y  +
N  onion iota F in l a y  -f
N  onion inexcavatus (Cushm .) +
No?iio?i sp. +  4-
Nonionella sp. +
Anornalina affinis (H a n t k e n ) +  +
Spiroloculina sp. +  +
Spiroplectammina sp. +
Epistomina sp. -\-
Cibicides propinquus (R e u s s ) +  +
Cibicides dalmatina (v a n  B e l l e n ) -f
Operculina granulosa (Le y m e r ie ) +  +
Operculina ammonea (Le y m e r ie ) +
Pulvinulina  cf. gyrata (Terq .) +
Globigerina bulloides d ’Or b ig n y  +
Rotalia cf. beccarii L in n é  +  +
Nummulites sp. +  +
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A cuisi—lutéciai határ a 7—8. minták között van. A 8-as mintától felfelé 
a kőzetfácies is hirtelen megváltozik: homokossá, meszessé válik, mely Nmn- 
mulites perforatus - okát, korallokat, Molluscákat tartalmaz, ellentétben a 7. sz. 
mintával, melyben még kimutathatók voltak a Virgulina kungarica H an tk en , 
V. squamosa Czjze k , Marginulina fragaria (Gü m bel ) és a Ceratobulimina sp. 
formák, amelyek alapján e rétegeket az alsóeocén nummuliteszes—operculinás 
rétegcsoporthoz soroltuk.

Az ebszőnyi Göppel-táró Il-es légereszkéjében a nummuliteszes—oper
culinás agvagmárgának mintegy 20 m-es szakasza van feltárva (1 — 6. minta). 
Rétegsorából V itálisné  Z ilah y  L. az 5. sz. táblázaton bemutatott Foramini- 
ferákat határozta meg.

A nummuliteszes—operculinás összletre jellemző tengeri mikrofaunát 
tartalmaz a rétegsor felső része (2 — 6. minta). A rétegsor alsó része (7—9. 
minta) csökkentsós vízi kifejlődésű, Rotalia cf. beccarii L in n é -vcI.

e) Perí'oratiiszos és 
!) striatuszos rétegek

A középsőeocén képződményeknek a területen csak néhány bányabeli 
feltárását ismerhettük meg. Elterjedésük is korlátozottabb az alsóeocénnél. 
Az alsóeocén barnakőszénösszlettől való viszonylag nagyobb függőleges távol
sága miatt bányászati feltárására is ritkábban kerül sor. A perforatuszos— 
korallos—molluszkás összlet az Erzsébet-aknai „Öregmező” alapvágatában 
mintegy 7,0 m vastagságú (29. ábra).

Előbbinél fiatalabb középsőeocén rétegcsoportot tárt fel a VI-os aknai 
F3-as ereszke. A középsőeocén barnakőszénösszlet és striatuszos homok alatti

29. ábra. Az Erzsébet-aknai Öreg
mező alapvágatának szelvénye
a) Perforatuszos márga, b) növénylenyo- 
matos, homokos agyag (a nummulite- 
szes— operculinás összlet zárótagja). —  1. 
Homokos agyag, 2. márga, 3. levélmarad- 
ványok, 4. feltételezett diszkordancia

Fig. 29. Coupe de la galerié prin- 
cipale du champ « Öregmező » dans 
le puits Erzsébet
a) Marne á N. perforatus, b) argile sab- 
leuse a empreintes végétales (terme som- 
mital du complexe á Nummulites et Oper- 
culines). —  1. Argile sableuse, 2. marne,
3. débris de feuilles, 4. discordance sup- 
posée
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anomiás, meretrixes, brachyodonteszes homokos márga, a szűkebb értelemben 
vett striatuszos összlet a (striatuszos homokkő és barnakőszénösszlet nélküli) 
záró tagja. Foraminifera faunáját a 6. sz. táblázat tartalmazza.

G. táblázat

M intaszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M iliolina  sp. -f
N  onion commune d ’O iib ig n y  4- 4- +  +  -f
N onion cf. boueana d ’O iib . +  +
No7iion sp. +
Jleussella sp. 4-
Lamar сЫпа wilcoxensis Cushm . 4-
Cibicides sp. 4 - 4 -
Globigerina sp. 4-
Rotalia orbicularis (Tjsbq.) -f-
llotalia sp. 4- 4-

A rétegcsoport Mollnscái:
Adeorbis vértesensis Szőts 
Bittium sp .
Gerithium sp .
Calyptraea sp .
Marginella sp .
Nucula sp .
Brachyodontes corrugatus (Bhoncjn.)
Lima cf. quadrilatera D e s h .
Anomia gregaria B a y  a n  
Anomia sp .
Ostrea supra?iummulitica (Zit te l)
Ostrea sp .
Dreissena euchroma (Op p e n h .)
Dreissena eocaena (Mu n .-Ch a l m .)
Laevicardiam  s p .
Cardiwm  sp .
Pitaria sp .
M  eretrix hu ugar Ica ( H a n t k e n  )
Tivellina dixoni D e sh .
Tivellina sp .
Teliina sp .
Solen sp .

Üledékkőzettanilag a inolluszkás rétegcsoport meszes—agyagos aleuritnak 
minősül, a striatuszos ,,homok’, })edig homokos—agyagos aleuritnak. A mol- 
luszkás rétegcsoport alsó részén a nehézásvány-összetétclben a magmás ás
ványok részint túlsúlyban vannak, részint pedig egyensúlyban vannak a meta
morfokkal és az epigénekkel. Felső részén az epigén ásványok dominálnak. 
A könnyűás vány-képben a kvarc és kvarcit uralkodik. Eltérés csak az összlet 
alsó részén van: több mint 30% muszkovit- és 10% körüli glaukonit-feldúsulás 
van. A YI-os aknai 7. lejtaknában a középsőeocén barnakőszénösszletet fedő 
homok—homokkősorozat alsó részét tárták fel. Az egész rétegsornak majdnem 
4/5-e szinte teljesen egy veretű nehéz-és könnyűásvány összetételt mutat: me-

5 MÁFI Évkönyv LV. kötet 1. füzet
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tamorí túlsúly 10—20% magmás eredetű ásvánnyal, illetve kvarcit túlsúly 
5—20% muszkovittal szemben. A legfelső részen magmás túlsúly, magmás — 
metamorf egyensúly, valamint kvarc és kvarcit túlsúly váltakozása tapasz
talható. Az ebszőnyi Szabadság-lejtakna Il-es lejtaknájának rétegsorában 
(30. ábra) a perforatuszos rétegek vastagsága 15 m. A tömegesen előforduló 
Nummulites perforatus - okon kívül a korallok tömeges előfordulása jellemző. 
Az ebszőnyi Szabadság-lejtakna -f 104-es szinti alapvágatában (28. ábra) 
a perforatuszos—korallos—molluszkás rétegcsoport vastagsága megközelíti 
a 10 m-t. A rétegsorból Vitálisné Zilahy L. a Foraminiferák közül a 
Quinqueloculina striata d ’Orbigny, Epistomina sp., Asterigerina rotula 
(Kaufmann), Cibicides sp., Rotalia byraminensis Cushman fajokat határozta 
meg.

30. ábra. Az ebszőnyi Szabadság-lej takna Il-es lejtaknájának szelvénye
a) Molluszkás rétegek, b) perforatuszos rétegek, c) nummuliteszes— operculinás összlet. 

1. Homokos agyag, 2. márga, 3. diszkordancia

Fig. 30. Coupe du puits oblique n° II dans la mine «Szabadság»
a Ebszőny

a) Couches á Mollusques, b) couches a N. perforatus, c) complexe á Nummulites et 
Operculines. —  1. Argile sableuse, 2. marne, 3. discordance

Csökkentsós vízi kifejlődést jelölnek a Brachyodontes corrugatus (Brong.) 
Anomia gregaria Bayan formák és partközeliséget az Ostrea sp.

g) Ősmaradványmentes homok és homokkőösszlet, felsőlutéciai harnakőszénösszlet

Az F3-as ereszkében a középsőeocén barnakőszénösszlet alatti homok
réteg vastagsága 18 m.

A felsőlutéciai barnakőszénösszlet lokális kifejlődést!, részterületünkön 
felvételünk időszakában csak a dorogi VI-os aknában művelték. Átlagos szel
vénye a VI-os aknában:

1,00 m barnakőszén (felső pad),
0,18 m édesvízi mészkő,
0,50 m barnakőszén (alsó pad).
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A telepet kettéosztó édesvízi mészkőbeágyazás helyenként 40—50 cm-re 
is ki vastagodik.

A felsőlutéciai barnakőszénösszletben általában egy, de helyenként két 
édesvízi mészkőpad is megfigyelhető. A felső helyi jellegű, lencsés kifejlődésű, 
az alsó általánosabb elterjedésű, változó vastagságú. A barnakőszénösszlet fe
letti homokkőben helyenként szintén találunk édesvízi mészkőbeágyazásokat.

A barnakőszénösszlet kifejlődése eltér a borókási medence középsőeocén 
barnakőszénösszletétől, ahol négy műrevaló barnakőszéntelep van, csökkent- 
sósvízi molluszkás rétegek kíséretében. A barnakőszénösszlet feletti homokkő
rétegeket a VI-os akna 7-es lejtaknájában és a lejtakna alatt levő -f 100-as 
szinti vágatban tárták fel. A 7-es lejtakna alján a barnakőszénösszlettel 20 m-es 
vető mentén érintkező homokkőösszlet 75 m vastag. Az összlet közepén homo
kos agyagbetelepülést és homokrétegeket észleltünk, amelyből Rotália sp. 
került elő. A lejtakna fölötti szintes szakaszban az ősmaradványmentes ho- 
mokkőösszletre agyag-, homokkő-, agyagos homokkő- és agyagmárga rétegek 
települnek, az ősmaradványmentes homokkőösszlet zárótagjaként. A felső 
rétegek teljesen faunamentesek.

A -f 100-as szinti alap vágat ban a légereszke utáni szakaszon az ősmarad
ványmentes homokkőösszletben molluszkás márgabetelepüléseket találtunk. 
A tokodaltárói alagút egy része is ebben a képződménycsoportban van kihajtva.
h) Millecaputos— discocyclinás mészkő és máig a

Az eocén képződmények közül, a nagymérvű utólagos letárolások követ
keztében, a millecaputos—discocyclinás mészkő elterjedése a legkorlátozot- 
tabb. Bányafeltárásban csak a tokodaltárói alagútból ismeretes. A márga- és 
mészkőpadok közé agyag-, homokos agyag- és agyagmárga rétegek települnek.

10. Borókás
Megelőző munkálatok

I vOzlozsnik  1\ — Schreter  Z.—T el eg d i B oth  K . (1922) még úgy vélték, hogy a 
Magoshegytől D-re lemélyített fúrások az annavölgyi típusú alsóeocén barnakőszéntelepe
ket harántolták. V itális I. (1939, 1945—1946, 1947) mutatta ki először, hogy ezek tulajdon
képpen a ,,tornai” (középsőeocén) szén telepek. Javaslatára kutatták fel a borókási terü
leten mind az alsó-, mind a középsőeocén barnakőszéntelepeket. Azóta mindkettőn jelen
tős bányászat fejlődött ki. Szőts E. (1952) a XIII-as és X IV -es aknákban feltárt középső
eocén barnakőszénösszlet földtani felépítését tanulmányozta. A szénösszletből esökkent- 
sósvízi faunát határozott meg. Megállapította, hogy az oligocén elején a telepek egy része 
letarolódott. A terület 1: 5000-es földtani felvételét G obel  E. (1957a, b) és K ovács Z. 
(1957) végezték el. Gid a i L. (1959) a bányákban feltárt eocén képződményeket tanul
mányozta, összeállította a terület rétegtani áttekintését (Gid a i L. 1964b).

Az eocén képződmények elterjedése

Eocén képződmények a felszínen nem ismeretesek. Megismerésükben ki
zárólag a fúrások adataira és a bányabeli feltárásokra támaszkodhatunk. Az 
alsóeocén fekvő összlet átlagos vastagsága 40 — 60 m, a Borókás és Szalonka
hegy környékén 10 m alatti. A Felső-Janza-i területen eléri a 96 m-t. Nagyobb 
összefüggő területen belül édesvízi mészkő, mészmárga és agyag—agyagmárga 
kifejlődésű övék különíthetők el. Az alsóeocén barnakőszénösszlet vastagsága 
15 — 25 m között mozog, kelet felé a fúrások szerint ki vékonyodik. A nummu- 
liteszes—operculinás agyagmárga vastagsága 10 — 160 m között változik,

5*
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a vastagság nyugatról kelet felé csökken. A középsőeocén összlet legnagyobb 
vastagsága meghaladja a 200 m-t. Az alaphegység pereme mellett a vastagsági 
értékek kisebbek.

A középsőeocén barnakőszénösszlet a medencerész középső részén szintén 
vastagabb, mint a peremi területeken. A felsőeocén nummuliteszes—discocyc- 
linás mészkő utólagos letárolás következtében korlátozott eltörjedésű.

Alap szelvények

A Csolnok környéki eocén földtani megismeréséhez fontos adatokat szolgál
tatnak a Vitális S. által feldolgozott „Salgó R.T.-mélyfúrások” . Ezek közül a 
legvastagabb rétegsorokat harántoló és legrészletesebben feldolgozott öt mély
fúrás szelvényét mutatja be 31. ábránk.

Az öt mélyfúrás közül csak kettő, a Csolnok 522. és Cs. 494. sz. haránt olt 
édesvízi mészkövet az alsóeocén fekvőben. A Csolnok 533. sz. és 527. sz. mély
fúrások a mezozóos aljzatra közvetlenül települve mutatták ki az alsóeocén 
barnakőszénösszletet. A Csolnok 522. sz. mélyfúrásban a barnakőszéntelepek 
ossz vastagsága még 15,82 m, a Csolnok 494. sz.-ban 11,08 m-re csökken, s a 
Csolnok 533. sz.-ban már csupán 4,53 m. Vitális S. leírása szerint az utóbbi te
lepek „kilúgozottak” . A Csolnok 527. sz. mélyfúrásban a telepek összvastagsága 
3,37 m és a felső, vastag telepek teljesen hiányoznak. A Csolnok 523. sz. mély
fúrás szelvényében a barnakőszénösszlet hiányzik, az alsóeocén csökkentsós- 
vízi rétegcsoport közvetlenül települ a fekvő összletre.

A viszonylag kis területen belül mélyült fúrások szelvényében a nummuli- 
teszes—operculinás összlet vastagsági viszonyai a következőképpen ala
kulnak :

^ , , , VastagságTuras szama , ? °
(m )

Cs — 522. 71,72
494. 49,15
533. 88,93
523. 53,75
527. 65,50

31. ábra. A Csolnok 522., 494., 533., 523., 527. sz. mélyfúrások eocén rétegsorainak
párhuzamosítása

I. Fekvő összlet, 2. barnakőszénösszlet, 3. csökkentsósvízi rétegek, 4. nummuliteszes, operculinás agyag,
J. perforatuszos összlet, 6. striatuszos összlet, 7. barnakőszénösszlet, 8. szervesmaradvány mentes homok,
9. milleeaputos— discocyolinás márga, mészmárga. — Rétegoszlopok: 1. homok, 2. homokkő, 3. homokos agyag,
4. agyag, ő. homokos agyagmárga, 6*. agyagmárga, 7. homokos márga, S. márga, 9. mészmárga, 10. márgás 
mészkő, 11. mészkő, 12. kőszenes agyag, 13. palás barnakőszéntelep, 14. barnakőszéntelep, 15. mintahiány,

16. Diseocyclina, 17. Nummulites, 18. Operculina, 19. Bryozoa, 20. Mollusca, 21. diszkordancia

Fig. 31. Correlation entre les séries éocénes, traversées par les forages de Csolnok 522,
494, 533, 523, 527

1. Complexe de mur, 2. eomplexe de lignite, 3. couches saumátres, 4. argile á Nummulites et Operculines,
5. complexe á N\ perforatus, 6. complexe á N*. striatus, 7. complexe de lignite, 8. sable sans fossiles, 9. marne 
et marne calcaire а К. millecaput et Discocyclines. —  Colonne stratigraphique: 1. sable, 2. grés, 3. argile sa- 
bleuse, 4. argile, 5. marne argilo-sableuse, 6. marne argileuse, 7. marne sableuse, 8. marne, 9. marne calcaire,
10. calcaire marneux, 11. calcaire, 12. argile ligniteuse, 13. gites de lignite schisteux, 14. gites de lignite, 15. 
pas d’échantillons, 16. Discocyclines, 17. Nummulites, 18. Operculines, 19. Bryozoaires, 20. Mollusques,

21. discordance
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4 perforatuszos rétegcsoportot csak a Cs. 494. sz. mélyfúrás mutatta ki, 
11,65 m vastagságban. A Cs. 522., aCs. 533., aCs. 523. és a Cs. 527. sz. mély

fúrások rétegsorából a perforatuszos rétegcsoport hiányzik, a striatuszos összlet 
közvetlenül települ a nummuliteszes—operculinás rétegekre. A perforatuszos 
rétegek hiányát nem tekintve, a középsőeocén összlet ezen a területen viszony
lag teljesnek mondható. A mélyfúrások a Cs. 523. sz. kivételével harántolták a 
striatuszos összlet feletti felsőlutéciai barnakőszénösszletet, s a középsőeocén 
zárótagját képező, szervesmaradvány-mentes homoksorozatot is. Felsőeocént 
csak a Csolnok 522. sz. mélyfúrás harántolt.

A Csolnok 648. sz. mélyfúrás 182,5 m vastag eocén rétegsort harántolt 
(VIII. melléklet). A kőszenes agyagból és édesvízi mészkőrétegekből álló alsó
eocén barnakőszénösszlet közvetlenül települ a mezozóos aljzatra.

A gazdag bent ősz és plankton Foraminiferájú nummuliteszes—operculinás 
agyagmárga összlet 79,4 m vastag. Alsó 23,2 m-es része csökkentsósvízi kifejlő
dést!, Mollusca-héjtörmelékből álló padokkal. Felső része faunaszegény, ill. 
faunamentes, növényi lenyomatos. Vitálisné Zilahy L. a következő, az 
összlet alsóeocén korára utaló plankton Foraminiferákat mutatta ki a fúrás 
256., 257. és 258. sz. rétegeiből:

Pseudogloborotalia cf. ranicotensis H aque  
Glohorotalia ( Acarinina) pentacamerata Su bb o tin a
Globorotalia (Acarinina) pentacamerata Su bb o tin a  var. camerata Chalilov
Globorotalia ( Acarinina) clara Ch alilov
Globorotalia (Acarinina) subintermedia Chalilov
Globorotalia (Acarinina) interposita Su bb o tin a
Globigerina pseudoeocaena Su bb o tin a
Globigerina inaequispira Su bb o tin a
Globigerina compressafonnis Chalilov
Globigerina ex gr. eocaenica T erquem
Globanomalina micra (Co l e )
Globanomalina pseudoiota (H or n ibro o k)
Globanomalina ovális H aque  
Globanomalina simplex H a q u e .

Nummulites perforatus-t mindössze a 309,4 — 311,8 m közötti 2,4 m-es 
szakaszból sikerült kimutatni. A striatuszos összlet (70,9 m) alsó része válta
kozó csökkentsósvízi—tengeri, felső része csökkentsósvízi fáciesű.

A Cs. 695. sz. fúrás 221,6 m vastag eocén rétegsort harántolt (IX. mellék
let). Két (0,9 m és 2,3 m vastag) barnakőszéntelepet átharántolva az alsó
eocén barnakőszénösszletben műszaki nehézség miatt megállt. A barnakőszén
összlet fedőjében gazdag bentosz- és plankton-Foraminifera faunát tartal
mazó glaukonitos agyagmárga települ Nummuliteszek és Operculinák nélkül.

A Vitálisné Zilahy L. által meghatározott Pseudo globorotalia ranico
tensis Haque forma az alsóeocénre, a Globigerapsis higginsi (Bolli), a Gl. 
index (Finlay) és a Globanomalina micra (Cole) jelenléte a középsőeocén alsó 
részére utal.

Sajnos a fúrás anyagát nem volt alkalmam megszemlélni, véleményem szerint 
a 150. sz. és az alatta települő rétegeket indokoltabb az alsóeocénbe, mint a középsőbe 
helyezni.

Az összlet felfelé faunaszegénnyé és faunamentessé válik, szenesedet! 
növényi maradványokat tartalmaz, a felső része édesvízi—csökkentsósvízi 
ki fejlődésit. A perforatuszos rétegcsoport a fúrás szelvényéből hiányzik. A stri
atuszos összlet gazdag Mollusca faunájú, édesvízi—csökkentsósvízi fáciesinga-
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dozással. A felsőlutéciai barnakőszénösszlet itt nem produktív, mindössze 
0,5 m és 0,2 m vastag telepek voltak észlelhetők. A mélyfúrás a felsőlutéciai 
szervesmaradvány-mentes homok—homokkő sorozatot is kimutatta 52,5 rn 
vastagságban, amelyre feltehetőleg diszkordánsan települ a priabónai discocyc- 
linás—lithothamniumos mészkő.

Sajátságos eocén rétegsort tárt fel a Csolnok 697. sz. mélyfúrás: 6 m 
vastag édesvízi mészkőből és dachst eini mészkő törmelékdarabokból álló alsó- 
eocén rétegcsoportra csökkentsós vízi rétegtagokkal kezdődő lutéciai tengeri 
rétegsor települ Nummulites millecaput Boubée (A—B), N. sp. ex gr. N. dis- 
corbinus Schlotheim formákkal és Discocyclinákkal. A rétegsorból teljesen 
hiányzik az alsóeocén barnakőszén- és a nummuliteszes—operculinás agyag - 
márga rétegcsoport. A középsőeocén üledékgyűjtő lefűződését jelölik a 
112—120. sz., faunamentes (növényi lenyomatos) homokkő- és homokos agyag
rétegek. A növényi lenyomatos homokkő—homokos agyagrétegekre települő, 
csökkentsósvízi fáciesű, molluszkás rétegek lerakódását már új transzgresszió 
eredményezte. Szintben a striatuszos összlettel azonos molluszkás rétegsor 
felső felére az édesvízi—csökkentsósvízi fáciesingadozás jellemző. A felső
lutéciai barnakőszénösszlet 31,3 m vastagságú, 0,1 m, 0,2 m és 0,1 m-es barna
kőszénrétegekkel .

397,5 — 402,8 m között barnakőszéntelepeket jelöl ugyan a rétegleírás, de a szén
kőzettani vizsgálatok alapján csak 2,0 m bizonyult agyagos barnakőszénnek.

A barnakőszénösszletet fedő homokkőösszlet teljesen szervesmaradvány- 
mentes.

A Csolnok 699. sz. mélyfúrás 272,3 m vastag eocén rétegsort harántolt. 
Az alsóeocén fekvő összletet tarkaagyag és dachsteini mészkőtörmeléket tartal
mazó márga alkotja. Az alsóeocén barnakőszénösszlet 5,5 m, 0,5 és 0,3 m-es 
barnakőszén-, illetve 6,4 m vastag agyagos barnakőszéntelepeket tartalmaz. 
A nummuliteszes—operculinás összlet alsó része agyagmárga, felső része 
agyagmárgával váltakozó homokkőrétegekből áll. Alsó fele gazdag bentosz kis 
Foraminifera faunájú, felső része faunaszegény—faunamentes, növényi törmelé
kes—le véllenyomatos. Erre feltehetően diszkordánsan, a fauna nagymérvű, 
hirtelen megváltozásával települ a molluszkás—striatuszos rétegösszlet. A kö
zépsőeocén barnakőszénösszlet 1,9, 0,9 és 0,2 m vastag agyagos barnakőszén- 
telepeket tartalmaz. A felette települő felsőlutéciai homokkőösszlet, eltekintve 
az egy helyen kimutatott Rotalia beccarii Linné fajtól, teljesen szervesmarad
vány-mentes.

Bányabeli feltárások
Az alsóeocén barnakőszéntelepeket a XII-es aknában művelik, össz- 

vastagságuk 10 —12 m. Összesen négy telep van, felülről lefelé: I-es, Il-es, 
III -as és fekütelep. A telepeket beágyazások padokra osztják.

A legalsó, ún. fekütelepet felvételünk időszakában (1958) a XII-es akna 
alapköziéjéből kihajtott TH gyűrűs vágatból ismerjük (32. ábra). A TH gyűrűs 
vágat rétegsora felülről lefelé:

1. 0,75 m levelesen rétegzett, helyenként pados, sötétszürke, kőszenes, homokos
agyag;

2. 0,20 m szürke homokos agyag;
3. 0,55 m agyagsávos barnakőszén;
4. 0,60 m édesvízi mészkő, az elválási lapoknál kalcitkristályokkal;
5. 0,12 m agyagos barnakőszén;
6. 0,13 m szürke, helyenként szénsávos édesvízi mészkő.
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32. ábra. Áttekintő vázlat a bányabeli szelvényekről a Dorogi-medence
déli részén

1. Mezozóikum a felszínen, 2. bányamező műszaki határa, 3. vágat helye, 4. földtani
szelvény ábraszáma

Fig. 32. Esquisse générale des coupes des galeries minieres, dans la 
partié méridionale du Bassin de Dorog

1. Mésozoique en affleurement, 2. limité actuelle des champs miniers, 3. situation de 
la galerié, 4. numéro des figures des coupes géologiques

A III-as telepnek mindenütt meglevő jellemző kísérője a telep alsó részén 
található kékesszürke mészmárga, amelyet a bányászok ,,Blaustein” -nek 
neveznek (33. ábra). A mészmárga-beágyazás alatt még 30—40 cm-es barnakő- 
szénpad van. Az ereszke szintes részének elején, a III-as telep alján levő kő
szenes agyag beágyazás szétnyílik, majd újra összefut. A XII-es akna 1. segéd- 
ereszkéjében szintén a III-as telepet tárták fel a 34. ábrán bemutatott módon. 
Az alsóeocén barnakőszéntelepek legteljesebb rétegsorát a XII-es akna fő-

33. ábra. A Xlt-es akna —142. és —146. szinti vágatokat összekötő ereszke szelvénye 
1. Agyag, 2. márgás mészkő, 3. barnakőszén

Fig. 33. Coupe de la descenderie reliant les galeries —142 et —146 dans le puits XII
1. Argile, 2. calcaire marneux, 3. lignite
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légvágatában kaptuk (35. ábra). A barnakőszénösszlet fedője és a III-as telep 
molluszkás meszes márga beágyazása között a teljes rétegsor megismerhető 
volt. A vágat közepén levő vető, a fedő molluszkás agyagmárga szintjébe

,,hozta fér ’ a III-as telep felső padját s a fö
lötte levő Il-es és I-es telepet. A III-as telep 
fedőjét 0,5 —1,5 m vastag, meghatározhatatlan 
Molluscahéj-törmelékes homokos agyag alkotja, 
amelyet duzzadóképessége miatt a bányászok 
,,bundá” -nak hívnak. A XII-es akna 1. léghíd- 
jában (36. ábra) a III. telep felső részében palás 
agyag és molluszkás márgacsíkot találtunk be
ágyazásként. Az I-es és i i  -es telepet csak be
ágyazásaik révén lehet elkülöníteni. Az I-es és 
Il-es telepet általában széncsíkos, márgás édes
vízi mészkő választja el (37. ábra). A XII-es 
akna 1-es ereszkéjéből induló 203. szinti szállító
vágat (38. ábra) az I. telepi fedőtől a III-as te
lepi fedőig tárta fel a barnakőszénösszletet. 
A III-as telep molluszkás márgabeágyazása erő
sen limonitosodott, finomeloszlású piritet tar
talmaz. A Il-es telep beágyazása finomszemű, 
limonitos, karbonátos, helyenként pirit-feldú- 
sulással. Az I-es és Il-es telepet elválasztó édes
vízi mészmárga sárgásbarna, finoman rétegzett, 
sávosan limonittal festett, gazdag pirittartalmú,

35. ábra. A XII-es akna főlég vágatában feltárt alsó
eocén kőszéntelepek függőleges szelvénye
1. Agyagmárga, 2. márga, 3. mészmárga, 4. kőszenes agyag, 
5. barnakőszén, 6. Mollusca

Fig. 35. Coupe verticale des gites éocéne inférieur dé- 
couverts dans le cinglage principal du puits X II 
1. Marne argileuse, 2. marne, 3. marne calcaire, 4. argile lig- 
niteuse, 5. lignite, 6. Mollusques

36. ábra. A XII-es akna 1. léghíd, alsóeocén I —III. telep szelvénye
a) Tengeri rétegek, b) csökkentsósvízi rétegek. —  1. Agyag, 2. márga, 3. kőszenes agyag, 4. barnakőszén,

5. Mollusca

Fig. 36. Coupe des gites I a III de la galerié de ventillation 1 dans le puits XII 
a) Couches marines, b) couches saumütres. —  1. Argile, 2. marne, 3. argile ligniteuse, 4. lignite, 5. Mollusques
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SS. nhra. A XTI-os aknai 1-es ereszkéből induló 203. szinti szállító vágatának szelvénye 
(az I. telepi fedőtől а III. telepi fedőig)

1. Márga, 2. mészmárga, 3. mészkő, 4. barnakőszén

Fig. SS. Coupe de la galerié transportrice du niveau 203, partant de la descenderie 
n° 1, dans le puits XTI (des le toit du gite I jusqu’au toit du gite III)

1. Marne, 2. marne calcaire, 3. calcaire, 4. lignite

Iharosné Laczó I. szerint a III-as telep periblinites jellegű, alján spórás 
barnakőszénpaddal. A telep alsó részére jellemző a magas xantorezinit tar
talom, felső részében a bitumenféleségek váltakozó mennyiségben fordulnak 
elő. A III-as telep felső padja huminites jellegű. A Il-es telep alapanyaga 
huminit. Periblinites jelleg csak két helyen ismerhető fel. Kevés xantorezinit 
és alacsony bitumentartalom jellemzi. A telep felső 20 cm-ében rendkívül 
nagy mennyiségben halmozódtak fel a gombaspórák- A telep alsó részében 
piritfeldúsulás volt észlelhető. Az I. telep alsó padja oxidált. Az I-es telepben 
a pirít nagy foltok alakjában jelentkezik. Kevés szemcsés xantorezinit, para- 
szövet és kutikula van. Kolloidális jellegű zsugorodási repedéseket is fel lehet 
ismerni.

A XII-es aknai feltárásokban helyenként Anomia gregaria Bay an , 
Meretrix hungarica (Hantken) és Brachyodontes corrugatus (Brongniart) 
alakokat tartalmazó csökkentsós vízi rétegek fedik a barnakőszénösszletet. 
Találtunk viszont olyan feltárásokat is, ahol a barnakőszénösszletre közvet
lenül, a csökkentsósvízi rétegek teljes hiányával települnek a tengeri subplanu- 
latuszos—operculinás rétegek.

Vitálisné Zilahy L. vizsgálatai szerint az 1. léghídban (36. ábra) fel
tárt fedőösszletben a 8/c és 8/1) minták között húzódik a csökkentsósvízi és 
tengeri képződmények határa. A 8/c mintában a Rotalia heccarii Linné faj 
és Gemmula típusú szivacstűk voltak kimutathatók. A 9/a jelzésű minta mikro- 
faunájának 60%-a agglutinált vázú Foraminifera: Trochammina depressa 
Lozo, Ammobaeulites sp.; 30%-a meszes vázú: Pleurostomella sp., Bolivina 
nobilis H antken, Bolivina sp.; 10%-a pedig Gemmula típusú szivacstű.
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39. ábra. XIY-es akna ,,C” siklójának szolvénye
1. Homok, 2. kavicsos homok, 3. homokkő, 4. márga, ő. mészmárga, 0. kőszenes agyag, '7. barna

kőszén, S. Mollusca

Fig. 39. Coupe du cayat «C», dans le puits XIV
1. Sable, 2. sable á graviers, 3. gres, 4. marne, o. marne calcaire, 6. argile ligniteuse, 7. lignite,

S. Mollusques

Az alsóeocén csökkentsós vízi rétegcsoport helyenkénti hiánya transz - 
gressziós diszkordanciával magyarázható. A középsőeocén barnakőszénössz- 
letet a IX-es és XIV-es aknában művelik. A barnakőszénösszleten belül négy 
műrevaló telep van: I-es, II-es, fekü és III-as telep. A XIV-es aknai ,,C” sikló
ban (39. ábra) az I-es, Il-es és III-as telepet tárták fel. A helyenként műre
való fekütelep heteropikus fáciese lehet a Il-es és III-as telep közötti kőszenes 
agyag. A III-as és fekütelep között homok-, a fekü- és Il-es telepek között 
homok-, homokkőrétegeket tárt fel a vágat. A Il-es telep fedője édesvízi mész
márga és molluszkás márga. A fekütelepet és a Il-es telep közötti rétegeket 
a XIV-es akna főereszkéjében és XII-es ereszkéjében ismertük meg. A Il-es 
telep feküjében levő mészmárga és agyagrétegek csökkentsósvízi kifejlődésűek.

40. ábra. A IX-es akna 22/b. ereszkéjének szelvénye 
1. Homok, 2. kavicsos homok, 3. mészmárga-konkréció, 4. márga, 5. barnakőszén, 6. Mollusca, 7. vető

Fig. 40. Coupe de la descenderie n° 22/b dans le puits IX  
1. Sable, 2. sable á graviers, 3. concrétion de marne calcaire, 4. marne, 5. lignite, 6. Mollusques, 7. faille
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A IX-es akna 22/b ereszkéjében (40. ábra), a II. telep feküjében az alábbi 
cm ? Molluscákat gyűjtöttük:

41. ábra. A XlV-es aknai 
főereszke szelvénye 

1. Homok, 2. agyag, 3. réteges, mol- 
luszkás agyag, 4. homokos márga, 
5. kőszenes agyag, 6. barnakőszén

Melanatria auriculata S c h l o t h e i m  
N er it ina sp.
Gerithium sp.
Ampullina perusta D e f r a n c e  
Ampullina sp.
Cantharus brongniarti d ’O r b i g n y  
Natica sp.
Melanopsis doroghensis O p p e n h e i m  
Tivellina sp.
Anomia gregaria B a y a n  
Gardita sp.
Meretríx hungarica ( H a n t k e n )
Meretríx vértesensis T a e g e r  
Meretríx sp.
Gorbicula sp.
Arca sp.
Bracliyodontes corrugatus ( B r o n g n i a r t ).

A XIV-es aknai főereszkében feltárt (41. 
ábra) fekütelep feletti finomhomokos márgából 
Vitálisné Zilahy L. az alábbi Foraminiferákat 
mutatta ki: Pyrgo eocaenica Calvez, Buliminella 
striatopnnctata (Terq.), Triloculina byraminensis 
Cxjshmann et Todd, Buliminella elegantissima 
var. seminuda (Terq.).

A XIV-es akna XII-es ereszkei szelvényéből 
(42. ábra) és a Il-es telep feküjéből csökkentsós- 
vízre utaló Foraminiferák: Verneuilina cf. po
lystroplia Rexjss, Pyrgo eocaenica Calvez, Rotalia 
sp. került elő.

Az I-es és Il-es telep közé általában homok-, 
homokkőrétegek települnek (43., 44. ábra). A IX-es aknában, az I —Il-es telep 
közötti gurítóban (45. ábra) észlelésünk szerint az agyagos kifejlődésű Il-es 
telep fölött 2 — 12 m márgás édesvízi mészkő következik, felette kavicsos

42. ábra. A XIV-es akna XII-es ereszkéjének szelvénye
1. Homok, 2. homokkő, 3. szenes homokkő, 4. márga, 5. mészmárga, 6. kőszencs 

agyag, 7. barnakőszén, 8. kőszénlencsék, 9. vető, 10. Mollusca

Fig. 42. Coupe de la descenderie X II dans le puits XIV
1. Sable, 2. grés, 3. grés ligniteux, 4. marne, 5. marne calcaire, 6. argile ligniteuse, 

7. lignite, 8. lentilles de lignité, 9. faille, 10. Mollusques
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43. ábra. A IX-es akna -11-os 
szinti, az I-es lejtaknához vezető 

vágatának szelvénye
1. Homok, 2. kavicsos homok, 3. homok

kő, 4. barnakőszén

Fig. 43. Coupe de la galerié menant 
au puits incline I du niveau —11, 

dans le puits IX
1. Sable, 2. sable ä graviers, 3. grés, 4. lignite

44. ábra. IX-es akna 35-ös ereszkéjének szelvénye
1. Homok, 2. homokkő, 3. kőszenes agyag, 4. barnakőszén

Fig. 44. Coupe de la descenderie n° 35, dans le puits IX  
1. Sable, 2. grés, 3. argile ligniteuse, 4. lignite

45. ábra. A IX-es aknai I — II. telep közötti 
gurító szelvénye
1. Homok, 2. kavicsos homok, 3. homokkő, 4. kőszénlen
csés homokkő, 5. agyag, 6. mészkő, 7. barnakőszén

Fig. 45. Coupe du travers-banc de roulage, entre 
les gites I et II, dans le puits IX
1. Sable, 2. sable a graviers, 3. grés, 4. grés á lentilles de 
lignite, 5. argile, 6. calcaire, 7. lignite
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homok- és kőzetlisztes homokrétegekkel. Az I-es telep féküjében középszemű, 
kötött homok van, alsó részében szénnyomokkal. Az I-es telepet szénnyomos 
homok fedi.

A L'özéjJsőeocén barnalcőszénösszlet műuercvaló barnalwszéntelej)ei 

III-as telep

A III-as telep barnásfekete, fénytelen barnakőszén, felvételünk időszaká
ban a XIV-es aknában művelték. Vastagsága 1,0 m körül van. Átlag mintájából 
készült elemzés szerint:

Fekütelep

Égésmelege kisebb, hamutartalma pedig jóval nagyobb (közel kétszerese), 
mint a III-as telepé. Alsó padjára mikrospórák, gyantatestek és spóraexinák 
előfordulása jellemző. Ezenkívül teleutospóra, szklerócium, gombaspóra és 
kevés pirít is található. Felső padjának alsó részében a paraszövet és gomba
spóra nagy mennyiségben fordul elő, alsó részén a paraszövetek teljesen 
hiány óznak. Az alsó 20 cm-ben sok a mikrospóra. A fekütelep sekélylápi 
képződmény.

Il-cs telep

A Il-es telep palás agyag, kőszenes agyag és agyagos barnakőszén közbe
településeket tartalmaz. A középsőeocén széntelepek közül ez a legnagyobb 
kiterjedésű és vastagságú. A XIV-es akna területén a vastagsága 2,4—3,00, 
a IX-es akna területén 1,6 —1,8 m között változik. Átlagmintájának elemzési 
adatai:

nedvesség 7,58%;
hamu 21,10%;
bombákén 4,61 % ;
égésmeleg 4879 keal/kg.

A Il-es telep a IX-es akna — 104-es szinti vágatában, észlelésünk szerint, 
felülről lefelé az alábbi rétegekre tagolódik:

1. 0,60 m kőszenes agyag és agyagos barnakőszén;
2. 1,18 m barnakőszén;
3. 0,36 m agyagos barnakőszén;
4. 0,10 m barnakőszén;
5. 0,10 m kőszenes agyag;
6. 0,40 m barnakőszén.

A legalsó (6.) 0,40 m vastag barnakőszénpad fekete színű, kagylós törésű 
barnakőszén. Felső részében nagy mennyiségű xantorezinit van, a para
szövetek teljesen hiányoznak. Alsó részére a paraszövetek és gyantatestek elő
fordulása jellemző. Iharosné Laczó I. vizsgálatai szerint mélyebb síklápi 
képződmény. A felette levő 0,1 m vastag kőszenes agyagban (5.) erősen humini-
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tesedett paraszövet, sok pirít és anorganikus anyag mutatható ki. A felső (2.) 
1,18 m vastag barnakőszén pad alsó részének jellemzője a rendkívül nagy 
gyantatartalom. Középső részében helyenként a huminitesedett paraszövet 
és xantorezinit-szemcsék az uralkodók. A barnakőszénpad felső részében sok 
mikrospóra és gyantatest található. Előfordultak még: spóraexinák, spórán - 
giumok, gombaspórák, szkleróeiumok, hasadékkitöltő bitumenek, teleutospó- 
rák, mikrospórák, kutikulák, valamint a barnakőszénpad alján kevés gömbös 
kiválásé pirít. A felső (1.)  0,60 m kőszenes agyag- és agyagos barnakőszén - 
padban biotitszemcsék, szögletes kvarcszemek fordulnak elő.
I-es telep

Az I-es telep fekete színű, fényes barnakőszén, 
közbetelepülésekkel. Az I-es telep csak a IX-es ak
na területén fejlődött ki műre való vastagságban. Az 
I-es telep átlagmintájának vegyvizsgálata az alábbi 
adatokat szolgáltatta:

Az I-es telep a IX-es akna —104-es szinti vága
tában az alábbi rétegekre tagolódik:

1. 0,08 m barnakőszén;
2. 0,10 m agyagos barnakőszén;
3. 2,78 m barnakőszén;
4. 0,20 m kissé agyagos barnakőszén;
5. 0,38 m agyagos barnakőszén;
6. 0,20 rn barnakőszén;
7. 0,40 m agyagos barnakőszén;
S. 0,40 m barnakőszén.

A2,78m-es pad (3.) felső harmadára a paraszö- 
vetek előfordulása jellemző. Csak a telep felső részé
ben fordul elő hasadékkitöltő bitumen és kutikula. 
Iiiarosné Laczó I. vizsgálatai szerint sekélvlápi 
képződmény, míg az alsó agyagos barnakőszénpa
dok mélylápi képződmények. A középsőeocén bar- 
nakőszénösszlet fedőképződményeit a XIII-as lejt- 
aknában (46. ábra) találtuk nagyobb vastagságban 
feltárva. A mintegy 20 m vastag rétegsor kőzetlisz
tes és kavicsos homokból áll. Jellemző a karbonátos 
kőzetanyag hiánya. Sárköz lné Farkas E. nehéz- 
ásvánv-vizsgálatai szerint a rétegsor felső és alsó 
részében a gránát, középső részében a turmalin ural
kodó. A felső részén az epigén ásványok aránya 
erősen megnövekszik, s helyenként túlsúlyra jut a 
metamorf eredetűekkel szemben. A magmás ásvá
nyok mennyisége nem jelentős. A könnyűásvány ösz- 
szetételben a kvarc uralkodik, a kevés muszkovit és 
plagioklász mellett.

46'. ábra. A XIII. lej lak
na rétegsora az oligocén 
és középsőeocén kőszén

telepek között
1. Homok, 2. homokkő, 3. ho
mokos agyag, 4. agyag, ő. bar
nakőszén, 0. mószmárga-konk- 

réció

Fig. 46. Coupe du puits 
oblique XIIÍ. entre los 
gites de lignite de ГОН- 
gocene et ceux de Г Eo

cene moyen
1. Sable, 2. gres, 3. argile sab- 
leuse, 4. argile, 5. lignite, 6. 
concrétion de marne calcaire

C MAFI Évkönyv LV. kötet 1. iüzet
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A középsőeocén barnakőszénösszlet fedőjében levő homokban konkréciók 
találhatók. E konkréciók átmérője néhány cm-től 2,0 m-ig terjed, kötő
anyaguk CaC03. A vegyelemzési adatok szerint a konkréciók CaC03-tartalma 
25 — 30% között mozog, míg a környező homok CaC03-at nem tartalmaz. 
A homokrétegekben helyenként delta jellegű keletkezésre utaló keresztréteg
zettség ismerhető fel.

A IX-es lejtaknában (47. ábra) feltárt homok—homokkőösszletben A s
ter igerina rotula (Kaufmann) faj önálló szintje volt megállapítható. A IX-es 
lejtaknában feltárt priabónai millecaputos—discocyclinás mészkő vastagsága 
kb. 30 m.

6*
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III. A DOROGI TERÜLET EOCÉNJÉNEK RÉTEGTANI HELYZETE

1. Előzmények

A Dorogi-medence eocénjének tagolására és korbeosztására vonatkozó 
eddigi fontosabb véleményeket a 7. táblázaton vontuk össze. A Dorogi
medence eocénjének első szintezése és rétegcsoportjainak elkülönítése 
Hantken M. érdeme. Alapvető vizsgálatai alapján kimutatta a Nummuli- 
teszek rétegtani jelentőségét. Az alsóeocen édesvízi és „féligsósvízi” réteg- 
csoportra települve a subplanulatuszos („Operculina-emelet” ), perforatuszos, 
striatuszos és millecaputos rétegcsoportokat különböztette meg.

Rozlozsnik P .— Schréter Z .—Telegdi Roth K. (1922) monográfiájában 
Hantken M. (1871c) korbeosztását fejlesztette tovább. A nummuliteszes — 
discocvclinás mészkő és a kövületmentes homokkőösszlet között elkülönítették 
a nummuliteszes—discocyclinás meszes homokkőösszletet, felismerték a kréta 
végi és eocén eleji képződmények hiányát és az oligocén eleji letárolás tényét.

V itális S. (1939 — 1945), megtartva Hantken M. és Rozlozsnik P .— 
Schréter Z.— Telegdi Roth K. (1922) monográfiájának rétegtani beosztását, 
az alsóeocén rétegösszlet tagolását fejlesztette tovább. Szots E. (1956) a már 
korábban felállított rétegtani kategóriákat alkalmazta. A felsőlutéciai kőszén
képződmény és a molluszkás homokos márga ( =  striatuszos összlet) között 
vélt diszkordancia jelenlétét részletes vizsgálataink nem igazolták. Jaskó S. 
(1957f) térképének jelkulcsában közölt korbeosztással nagyvonalaiban egyet
értünk. A lutéciai képződmények tagolása túlrészletezett. PL: ,,Bitumenes 
mészkő vékony barnakőszénteleppel a kövületmentes homokkőben” képződ
mény felszínen nem térképezhető, sem a fúrási rétegsorok, sem a bányabeli 
feltárások alapján elkülönítése nem indokolt. Fülöp J. (1958) térképének jel
kulcsa hűen tükrözi a Dorogi-medence Ny-i területén az eocén képződmények 
rétegtani egymásutánját. Vadász E. (1960) a korábbi vizsgálati eredményeket 
összesítve, a rétegtani felépítést jól és áttekinthetően tükröző beosztást állított 
fel. Szots E.-vel ellentétben a nummuliteszes—discocyclinás—litliotham- 
niumos mészkővel megegyező faunájú meszes homokkövet is a felsőeocénbe 
sorolta.

Bartha F .—K ecskemétjné K örmendy A. (1963) biosztratigráfiai 
vizsgálatokat végeztek.

Gidai L. (1.964b) a sparnaeumi, yprézi, lutéciai és priabónai emeletek 
képződményeit különítette el a tokodi, dorogi, sárisápi, csolnoki területen.

K opek G.— K ecskeméti T .—Dudich E. jr. (1965 — 1966) a lábatlan— 
bajóti és a dörög—tokodi területen az eocén képződményeknek kilenc szint
jét különítették el, s a teljes összletet a középsőeocénbe sorolták.

2. Tagolás, határok, szervesmaradvány-tartalom értékelése, korbesorolás

X. számú mellékletünkön az eocén képződmények kifejlődése és utólagos 
letaroltsága figyelembevételével elkülönített tíz részterület eocénjének réteg
tani helyzetére vonatkozó véleményünket vontuk össze. Ezen bejelöltük a fel
ismert, valószínűsített és feltételezett diszkordanciákat. A képződmény csopor
tok függőleges és vízszintes irányú elterjedésére vonatkozó véleményünket a
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képződmény jelekkel kitöltött és az üresen hagyott területek arányával kíván
tuk érzékeltetni.

A mellékletből kitűnik, hogy részletes vizsgálataink nem eredményeztek 
valamiféle ,,teljesen új” rétegtani besorolást. A nagy elődök és a kortársak által 
felállított rétegcsoportok jellemzése és a korbeosztások továbbfejlesztése terén 
végzett munkánk eredményéről — a részterületek alapszelvényeinck áttekin
tésére hivatkozva — a következőkben számolhatunk be:

a) Elsősorban a palinológiai vizsgálati eredményekre támaszkodva alakult 
ki az a véleményünk, hogy a s. s. dorogi terület műrevaló barnakőszéntelepei 
a dorogi terület ÉN Y-i részén található ún. fekvő tarkaagyag rétegcsoporttal 
heteropikusak. Ugyanis az ENy-i területi csökkentsósvízi fedő tartalmazza 
a s. s. dorogi területi barnakőszénösszlet pollen formáit. Az alaphegység és 
a perforatuszos rétegcsoport közötti képződmények keletkezése (feküterreszt- 
rikum, barnakőszénösszlet, csökkentsósvízi fedő, operculinás agyagmárga) 
egy egységes üledékciklus eredménye.

A DK-i terület tengeri kifejlődésű felső szakaszáj; faunája alapján a cuisi 
emeletbe soroljuk. A szárazföldi—édesvízi szakaszt pedig települési helyzete 
alapján a sparnacumi emeletbe helyezzük.

Az ÉNy-i területegységen főleg édesvízi mészkőből álló fekvő réteg- 
csoportot szintén települési helyzete alapján soroljuk a sparnacumi emeletbe. 
A cuisi emelet a szénösszlettel kezdődik.

A cuisi emelet sztratotípusként való alkalmazása kérdésében L. Hottin- 
ger—R. Lehmann—H. Schaub (1964. pp. 646—647.) véleményéhez csatla
koztunk. Említett szerzők szerint a sparnacumi emelet elkülönítése esetén 
indokoltabb a cuisi emelet alkalmazása, mert egyesek szerint az yprézi a sparna- 
cumit is magában foglalja.

A szint- vagy korjelző faunát nem tartalmazó viviparuszos—bithyniás 
édesvízi mészkőre diszkordánsan települ a helyenként 100 m-es vastagságú 
tarkaagyag összlet. Az édesvízi mészkő elterjedése csupán Lábatlan, Nagysáp — 
Sárisáp és Tokod—Dorog—Ebszőny—Csolnok környékére korlátozódik. Ere
deti elterjedése — az utólagos letárolást figyelembe véve — a jelenleginél 
nagyobb lehetett.

b) A homokkőrétegekkel tagolt tarkaagyag összlet vastagsága N y—K-i 
irányban csökken. A Dorogi-medence D K -i, bányákkal feltárt területén helyen
ként teljesen hiányzik, az alsóeocén barnakőszénösszlet édesvízi homokos 
agyag- és agyagrétegek közvetítésével települ az alaphegységre. A tarkaagyag 
összletben levő kvarchomok—homokkőrétegek száma, vastagsága és az össz- 
leten belüli elhelyezkedése változó. A tarkaagyag összleten belül vékony, nem 
műrevaló agyagos barnakőszéntelepek és kőszenes agyagrétegek találhatók.

c) Az alsóeocén barnakőszénösszletnek három nagyobb ki fejlődési területe 
különíthető el. A fáciesövek iránya É K —DNv.

DK  (9., 10. sz. területegységek): vastag, jó minőségű telepekkel. Koruk: 
sparnacumi emelet.

Középsó, átmeneti öv (5., 6., 7., 8. sz. területegység): vékonyabb telepek, 
gyengébb minőség jellemző.

ÉNy-i öv (1., 2., 3., 4. sz. területegységek): a műrevaló barnakőszéntelepek 
teljesen hiányoznak. A barnakőszénösszlet fiatalabb, cuisi korú.

A barnakőszénösszlet közvetlen fedőképződményeiben levő csökkentsós
vízi Molluscák fáciesjelző szerepükön túlmenően alkalmasak párhuzamosításra
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is. Rövid fajöltője és középhegységi területen belül jelentős földrajzi elterjedt
sége következtében szintjelző értékű a Tympanotonus hantkeni (Mun .— 
Chalm.) faj.

(1) A nummuliteszes—operculinás összlet kis Foraminiferákban meglehető
sen gazdag. A földtani kormeghatározás és párhuzamosítás szempontjából 
alapvető jelentőségű Globigerinák és Globorotaliák közül V itálisné Zilahy L. 
számos fajt kimutatott. A Csolnok 648. sz. fúrás 256., 257., 258. sz. rétegeiből 
(VIII. sz. melléklet) az alábbi, alsóeocénre utaló faunaegyüttes került meg
határozásra :

Pseudogloborotalia ef. ranicotensis H a q u e , Globorotalia ( Л cári ni na) pentacamerata 
Su b b o t in a , GI. ( A car inina) pentacamerata Su bb o tin a  var. camerata Ch a l il o v , Gl. 
( Acarinina) dara Ch alilo v , Gl. (A .) subintermedia Ch a l il o v , Gl. ( Acarinina) inter- 
posita Su b b o t in a , Globigerina pseudoeocaena Su b b o t in a , Gl. inaequispira Su bb o tin a , 
Gl. compressaformis Ch alilo v , Gl. ex gr. eocaenica Ter q u em , Globanomalina micra 
(Co le), Gl. pseudoiota (H ornibroo k), Gl. ovális Ha q u e , Gl. simplex H a q u e .

A fenéklakó kis Foraminiferák lokális fajok, véleményünk szerint egy-egy 
medencén belüli és egyelőre legfeljebb középhegységi korrelációra alkalmasak. 
A fenéklakó Foraminiferák közül az alsóeocénre korlátozódó fajöltőjű formák 
(többsége ,,ÜANTKEN-féle faj” ):

Verneuilina tohodensis (H a n t k e n ), Marginulina granosa H a n t k e n , M. fragaria 
Gü m b e l , Virgulina hungarica H a n t k e n , V . schreibersii Czjze k , V. squamosa Czjze k , 
Bulimina eocaena H a n t k e n  in coll., Bolivina nobilis H a n t k e n , Uvigerina multistriata 
H a n t k e n , Anomalina affinis H a n t k e n .

A rétegcsoport alsóeocén kora mellett bizonyítanak az alábbi nagy Fora
miniferák is [a Tokod 527-es fúrás (Gidai L. 1969b) eredményeit is figyelembe 
véve] :

Nummulites praelucasi D o u v il l é , N. subramondi Sc h a u b , N. burdigalensis 
de  la  H a r p e , N. globidus L e y m e r ie , N. nitidus de  l a  H a r pe , Discocydina douvillei 
(Sch lu m berger), D. tenuis D o u v il l é .

A Nummulites subramondi Schaub fajt F. Bieda krakkói professzor 
határozta meg először az ellenőrzésre kiküldött anyagban. A Nummulites 
praelucasi Douvillé forma meghatározását, s a Nummulites burdigalensis 
de la H arpe faj meghatározásának ellenőrzését R. Pavlovec ljubljánai aka
démiai kutató végezte el. Fő elterjedési területük az alsóeocénre esik, de 
a középsőeocén alján is kimutathatók a Nummulites globidus Leymerie, 
N. partsclii de la Harpe formák. Az alsóeocén jelenlétére utal még az Operculina 
parva Douvillé, 0. aff. parva Douvillé. Jellemző formák még: Operculina 
ammonea Leym ., 0. granulosa Leym ., 0. marinelli Dainelli.

K opek G.—K ecskeméti T .—Dudich E. jr. (1965, p. 416.) irodalmi 
adatokra hivatkozva állítja, hogy a Nummulites subplanulatus együtt fordul 
elő a Nummulites jierjoratus-szál s az általuk feldolgozott Solymár 72. sz. fúrás 
rétegsorában a Nummulites kovácsiensis-t Nummulites per for atus, N. brong- 
niarti, N. discorbinus és N. millecaput kíséri. Véleményük szerint :

1. ,,A Nummulites subplanulatus és a A. kovácsiensis nem vezető alakjai 
(,,keine Leitformen” ) az iprézinek, előfordulnak a felsőlutéciai bázi
sán is.”

2. ,,A Nummulites subplanulatus tartalmú rétegcsoport felső része és a 
N. kovácsiensis tartalmú rétegcsoport — mindkettőben mutatkozik 
N. per for atus — egykorú.”
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ANummulites subplanulatus-t egyébként Rozlozsnik P. 1924 és 1929 évi 
munkája, s Hantken M. által külföldre küldött összehasonlító anyag alapján 
számos nemzetközileg elismert kutató, pl. H. Schaub (1951), R. Pavlovec 
(1963), Gh . Bombitä (1961) ugyancsak alsóeocén korú rétegsorból meghatá
rozta. Sem a meghatározások pontosságában, sem a forma szintjelző értékében 
nincs ok kételkedni.

Vizsgálataink szerint a Nummulites subplanulatus-ok, ill. az alsóeocén 
faunaelemek együttes előfordulására kétféle magyarázat adható:

a) Az alsóeocén nagy Poraminiferák középsőeocénen belüli áthalmozás 
útján kerültek be a középsőeocén rétegekbe (dorogi terület Nv-i része).

b) Ha folyamatos az átmenet az alsó- és a középsőeocén között (Tokod 
527. sz. fúrás, Ótokodi rézsű, Lencsehegy), a két fauna fajöltőjének 
vége és kezdete átfedi egymást.

A középsőcuisire jellemző Assilina laxispira de la Harpe fajt K. Pay - 
lovec meghatározása nyomán a nummuliteszes—operculinás agyagmárgából 
több helyről kimutattuk.

A Discocyclina papyracea (Boubée), D. aplanata (Gümbel), Aktinocyclina 
radians (d ’Archiac), A. tenuicostata Gümbel, Asterocyclina stellata (d ’Archiac) 
formák a nummuliteszes—operculinás agyagmárgában helyenként elég nagy 
példányszámban megjelennek, de igazi feldúsulásuk a felsőeocénben van.

K ecskemétiné K örmendy A. segítségével elvégzett értékelésünk szerint 
a Molluscák elsősorban fáciesjelzők, de kor- és szint jelző szerepük is elvitat
hatatlan. Számos fajuk faj öltője csupán egy-egy emeletre vagy szintre terjed 
ki, vagy ha hosszú életű faj is, egy-egy emeletben vagy szintben feldúsul és 
gyakori—tömeges vagy kőzetalkotó módon jelenik meg. Az egyik legértékesebb 
szint jelző Mollusca, a Tympanotonus hantkeni (Mun .— Chalm.) faj az alsó
eocén kőszénfedő csökkentsósvízi rétegcsoport ,,vezérkövülete” . Csak az alsó- 
eocén édesvízi fácieseiben fordul elő a Bithynia carbonaria Mun .—Chalm. 
és a Pyrgulifera gr adata R olle. Csak az alsóeocénben található meg a Tym
panotonus quinquecostatus K örmendy. Az alsóeocén nummuliteszes—oper
culinás agyagmárga jellemző Molluscája a Turritella granulosa Desh., 
T. tokodensis Strausz, Laevicardium subdiscors d ’Orbigny, Tr achy cardium 
gratum Defrance, Cardium gratum Defrance, C. gigas Nob.

A Léda striata Lamarck a nummuliteszes—operculinás összlet alatt, 
az Arcopagia mayeri Szőts pedig a nummuliteszes—operculinás összlet alsó 
részén található meg gyakran. Alsó—középsőeocén fajöltőjű, de az alsóeocén
ben tömegesen megjelenő Molluscák: Turritella tokodensis Hantken .in coll., 
Zebina hungarica Szőts, Z. zitteli Szőts.

e) A középsőeocén kezdetét a Nummulites perforatus megjelenésétől szá
mítjuk. Vizsgálataink szerint az alsó—középsőeocén határra vonatkozólag 
három alternatíva van:

1. A terület Ny-i és D-i részén üledékhézag, diszkordancia az alsó—közép
sőeocén képződmények között.

2. „Éles határ” az alsó- és középsőeocén képződmények között. Értel
mezésünk szerint a fauna elszegényedésében mutatkozó kiemelkedési 
folyamatot hirtelen süllyedés, gyors transzgresszió állította meg (Bajót, 
búzáshegyi szelvény).

3. Folyamatos átmenet, fauna átfedés az alsó- és középsőeocén között.
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A perforatuszos rétegek partmenti kifejlődését jelölik a Rimella labrosa (Sow.), 
R. fissurella (Linné) fajok, amelyek fellépése a perforatuszos rétegekhez 
kötött.

í) Vizsgálataink szerint a perforatuszos és striatuszos rétegcsoport között 
általában folyamatos az átmenet. A perforatuszos rétegek nagymérvű vastag
ságkülönbségei, a helyenkénti gyors, átmenet nélküli fáciesváltozás a per
foratuszos—striatuszos összlet határán arra enged következtetni, hogy az 
üledékképződés nem volt mindenütt folyamatos. Ebben az esetben helyi, kis 
kiterjedésű kiemelkedésekre és feltöltődésekre gondolunk. A striatuszos réteg
sor alsó része csökkentsós vízi—tengeri kifejlődések váltakozásából áll, középső 
része uralkodóan tengeri kifejlődésű, felső része csökkent sótartalmú vízben, 
tóban—deltában lerakodott rétegsor. A striatuszos rétegsor felső részének 
tetemes, középső részének jelentős része, alsó részének pedig kisebb része utóla
gosan letarolódott. A legteljesebb középsőeocén rétegsor a Dorogi-medence 
bányákkal feltárt területén mutatható ki. A striatuszos összletben gyakori 
vagy tömeges mennyiségben fordul elő a Nummulites striatus ( Bruguiére) 
А —В formája és varietásaik. Mollusca faunája rendkívül fajgazdag, többnyire 
nagy függőleges elterjedésű alakkal. K ecskemétiné K örmendy A. nyomán 
a következő fajokat említjük, amelyek csupán a középsőeocénben találhatók 
meg:

Collina clistincta (D e s h a y e s )
Turritella vinculata Z ittel  
Pyrazus pentagonatus (Sch lotheim )
Cer it hmm subcorvinum Oppenh eim  
Ampullina perusta D efrance  
Area pseudopeethensis Szőts 
Crassatella subtumida B e llar d i 
Crassatella distincta Z ittel  
Crassatella lamellosa L am arck  
Meretrix vértesensis T aeger  
Meretrix toJcodensis (Oppen h eim )
Psammobia pudica (Bro n g n iart)
Aloidis exarata (D e s h a y e s).

A középsőeocén felső részére jellemzők a:
Chlamys biarritzensis (d ’A rch iac)
Spondylus limaeformis Güm bel  
Meretrix villanovae (D e s h a y e s) fajok.

A középsőeocénben padot alkot az
Ostrea supranummulitica Z it t e l .

Szintén csak a középsőeocénben fordul elő, de ritka a:
Borsonia ca stell anensis Bouss.
Asthenotoma grant'for mis Szőts 
Phacoides crassrdus (Zit te l)
Phacoides vieentinus (Oppen h eim )
Luc ina haueri Zittel

forma.
Az alsóeocénben is megtalálhatók, de a középsőeocénben lépnek fel 

gyakori—tömeges mennyiségben a következő fajok:
Tympanotonus diaboli (Bro n g n iart)
Tympanotonus calcaratus (B ro ngniart)
Calyptraea aperta (So l .)
Anomia gregaria B a y a n .
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g) A lutéciai — priábónai határt a priabónai transzgresszió megindulásától, 
a jellegzetes középsőeocén Mollusca-fauna eltűnésétől, a Nummulites mille- 
caput-ók, Discocvclinák és Lithothamniumok gyakori—tömeges—kőzetalkotó 
mennyiségű megjelenésétől számítjuk.

A millecaputos—discocyclinás — lithothamniumos mészkő — mészmárga 
összletet a szerzők többsége — szerintünk helyesen — a priabónai emeletbe 
helyezi. Többször is felmerült az eocén magyarországi irodalmában (Szots E. 
1956. p. 103., K opek G.— K ecskeméti T .—Dudich E. jr. 1965. p. 420.), 
hogy a Nummulites millecaput Boubée faj alapján a millecaputos—dis
cocyclinás—lithothamniumos mészkőösszletet a lutéciai emelet felső részébe 
kellene helyezni. Véleményünk szerint a Nummulites millecaput kérdésében 
Rozlozsnik P. helyezkedett helyes álláspontra, aki a kérdést a következő
képpen világította meg (1924. p. 164.): ,,Boussac a N. millecaput-ot a lutéciait 
jellemző fajnak tartja, mely alutetien végén eltűnik. Ezzel szemben Hantken 
már régen kimutatta, hogy a N. millecaput az Esztergomi-medencében a 
felsőeocénben fordul elő. A Vértesben és a Bakonyban az eocén mélyebb rétegei
ből is ismeretes (főnummulinás mészkő). Ezek szerint tehát a N. millecaput 
hosszú életű faj, amely a lutéciaiban feltűnik és csak az eocén végén hal ki. 
A főnummulinás mészkőben a mikroszférás alak sokszor a rendesnél nagyobb 
százalékban fordul elő, míg a felsőeocénben az óriási egyedszámban előforduló 
megaloszférás alak mellett a mikroszférás alak igen ritka.”

R ozlozsnik P. (1924), G. I. Nyemkov (1964) és D. Andrusov — 
E. K öhler (1963) álláspontjához csatlakozva az a véleményünk, hogy a num- 
muliteszes—discocyclinás mészkő a Nummulites millecaput miatt még lehet 
felsőeocén korú, annál is inkább, mivel a többi nagy Foraminiferához képest 
általában alárendelt mennyiségben jelenik meg. A leggyakoribb formák:

Nummulites atacicus (Le y m e r ie ) var. striatiformis K ach arava  
Nummulites ex gr. vascus Jo l y  et L ey m er ie  
Nummulites aff. chavannesi de  la  H arpe 
Nummulites variolarius (Lam arck)
Nummulites incrassatus de la  H arpe  
Operculina alpina D ouville  
Operculina ammonea L eym e r ie  
Operculinella vaughani (Cu sh m an )
Operculinella nassauensis (Cole)
Grybowskia multifida B ied a  
Discocyclina pratti (Mic h elin )
Discocyclina papyracea (B o u b é e )
Discocyclina sella (d ’A rchiac).

A kérdés megoldását előrevitte V itálisné Zilahy L. plankton Foramini- 
fera vizsgálata. Számos fúrás rétegsorának vizsgálata nyomán arra a megállapí
tásra jutott, hogy a Dorogi-medencében a felsőeocén különböző Foraminifera 
társulásokkal bizonyítható (lásd: I I /1, 2. fejezete: Nyergesújfalu 27. sz. fúrás 
szelvénye, Nyergesújfalu 29. sz. fúrás, Gidai L. 1968b). Az egyik legteljesebb 
felsőeocén rétegsort (227,5 m) a Nyergesújfalu 29. sz. fúrás tárta fel. Plankton 
Foraminiferák alapján, három zónára tagolható:

Globorotalia cocoaensis felső zóna
Globigerapsis semiinvoluta középső zóna
Globiqerapsis tropicalis ) , ,
m  1 , > also zonaGloborotalia centralis es feneklako formák J
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A legfelső ,,cocoaensis” -es zónában a plankton foraminiferás, biotitos, 
tufás, meszes aleuritrétegek között 17,5 m vastag, Nummulites millecaput 
Boubée А —В formát gyakori és tömeges módon tartalmazó, nummuliteszes— 
discocyclinás mészkő települ.

Az Esztergom 20., Esztergom 21., Tát 4. sz. mélyfúrások felsőeocénre 
utaló plankton foraminiferájú, biotitos, agyagos homokkőrétegek felett karán- 
tolták a nummuliteszes—discocyclinás—lithothamniumos mészkősorozatot.

A rétegcsoport felsőeocén korát Báldiné Веке M. nannoplankton vizsgá
latai is igazolták (Gidai L. 1969). A tokodaltárói Kábel-akna mögötti feltárás 
és a Tokod 527. sz. fúrás szelvényében Gyclococcolithus neoc/ammation Br. et 
W ilcoxon és Goccolithus pseudocarteri Hay et al. jelenléte az alsópriabónai 
emeletre utal.

3. Rétegtani korreláció
A párhuzamosítás alapjául alapszelvényként feldolgozott fúrások és fel

tárások szolgálnak. A következő négy, ősmaradványok által jól párhuzamosít- 
ható és korban jól definiálható tengeri rétegösszletünk, illetve rétegcsoportunk 
van:

perforatuszos rétegcsoport ]
alsó striatuszos —molluszkás rétegcsoport > lutéciai 
felső striatuszos —molluszkás rétegcsoport J 
nummuliteszes — discocyclinás mészkő priabónai

A terresztrikus —édesvízi és részben csökkentsós vízi rétegcsoportok 
rétegtani helyét települési helyzetük alapján határoztuk meg.

a) Korreláció az ÉK-dunántúli területekkel

A párhuzamosítás tengelyéül a nummuliteszes—perforatuszos réteg
csoport tekinthető. Párhuzamosítani lehet továbbá az e fölötti nummulite
szes—striatuszos rétegsort és a nummuliteszes—discocyclinás rétegcsoportot. 
A vértesi és É-bakonyi barnakőszénösszletet egykorúnak tartjuk a dorogi terü
let alsóeocén barnakőszénösszletével. A vértesi és É-bakonyi barnakőszén - 
összlet fedő csökkentsós vízi és tengeri („operculinás” ) képződményeit a 
hasonló kifejlődésű dorogiakkal párhuzamosíthatjuk. A perforatuszos réteg- 
csoport, véleményünk szerint, szintén minden nehézség nélkül párhuzamosít- 
ható.

b) Korrelációs vázlat a környező területekkel

1. A dorogival közvetlenül összefüggő dél-szlovákiai medencerész terüle
tén J. Sexes (1960) a dorogihoz hasonló rétegcsoportokat különített el, amelyet 
az yprézi, a lutéciai és a priabónai emeletekbe sorolt. 0. Samuel—M. Vanova 
(1961) ugyanezt a rétegsort Foraminiferák alapján a felsőlutéciai, a bartoni 
és a wemmeli emeletekbe sorolta.

2. A folyamatos kréta—paleogén rétegsorú Ny-kárpáti terület paleogén 
tengere először a cuisi emelet idején került közvetlen kapcsolatba a dunántúli - 
középhegységivel. A dunántúli és a Ny-i Kárpátok eocénjének elterjedési terü
letei között jelenleg kontinuitás nincs, köztük van a Keleti-Alpokhoz csatlakozó 
neogénnel fedett részmasszívum. Egyetértünk D. Andrusov és E. K öhler 
következtetésével, hogy a Ny-i Kárpátok tengere a magyarországival e rész
masszívum fölött kapcsolatban volt egymással.
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3. Az Erdélyi-medence középsőeocénje valószínűleg nem volt közvetlen 
kapcsolatban a dunántúli-középhegységivel. Ennek ellenére az azonos ősföld
rajzi övezetben való elhelyezkedés miatt számos faunisztikai és litológiai 
egyezés van (pl. N. perforatus-os rétegek).

4. A Keleti- és Déli-Kárpátok eocénjével, irodalmi adatok alapján, köz
vetett kapcsolatot valószínűsíthetünk a cuisi emelet elejétől kezdődően. 
A szovjet-ukrajnai Kárpátokkal a közvetlen kapcsolat lehetőségét sem tartjuk 
kizártnak. E kérdésben az alföldi paleocén (?) — eocén képződmények földtani 
megismerése után foglalhatunk állást.

5. A középsőeocén képződmények párhuzamosítása az ÉK-i Alpokkal 
egyelőre problematikus.

6. A Ny-i Alpok slír—flis területéről H. Schaub (1951) által ismertetett 
számos nagy Foraminiferát az ÉK-dunántúli területről is ismerünk (Nummu- 
lites nitidus, N. subramondi, N. partschi, N. praelucasi, N. burdigalensis,
■ N. globulus, N. aff. pernotus, N. aff. planulatus).

7. A Szovjetunió D-i részének (Ukrán platform, fekete-tengeri süllyedék, 
Kaukázus) és az ÉK-Dunántúl területének eocén faunáját egybevetve, véle
ményünk szerint a legnagyobb faunaegyezést a felsőeocén mutatja (Globi- 
gerinoides conglobatus, Nummulites millecaput, N. chavannesi, N. incrassatus, 
N. fabianii). Bizonyos faunarokonság a cuisi emelet képződményei között 
is megállapítható [ Globorotalia ( Acarinina)  pentacamerata, Gl. (A. )  interposita, 
Nummulites globulus, N. nitidus, Operculina ammonea, Discocyclina d’archiaci]. 
Eltérőbb a lutéciai faunakép, aránylag kevés az egyező forma: Globorotalia 
(A . )  rotundimarginata, Gl. (A. )  crassaformis, Globigerina eocaena, Num
mulites perforatus, N. laevigatus. Az eltérések oka az, hogy az már más ősföld
rajzi öv és más faunaprovincia. Ezért van az, hogy a földrajzilag távolabbi 
Kaukázus eocénjével több hasonlóság észlelhető.

4. A sztratotípusokkal való korreláció kérdése

Felsőeocén képződményeinket elsősorban a Nummulites fabianii, a plank
ton Foraminiferák és a nannoplankton formák alapján a priabónai (Granella 
és Ghenderle) sztratotípussal korrelálhatjuk.

Az alsó- és középsőeocén képződményeket a Párizsi-medence sztrato- 
típusaihoz viszonyítjuk. A kelet-európai, a bahcsiszeráji és szimferopoli sztra
totípusokkal való közvetlen összehasonlításra egyelőre nem volt módunk. 
Lényeges eltérés, hogy a Párizsi-medencében nincs Nummidites perforatus és 
N. millecaput. Ezek a mediterrán átmeneti övezet jellemző fajai. A dorogi 
terület cuisi és lutéciai nagy Foraminiferái inkább mediterrán rokonságot 
mutatnak. A Párizsi-medencei cuisiből kimutatott Globorotalia pentacamerata 
Subbotina azonban ismert a dorogi területről is.

A lutéciai emeletben pedig a következő közös fajok vannak:

Globigerapsis higginsi (Bolli)
Glóbanomalina micra (Cole)
Globorotalia rotundimarginata (Su b b o t i n a )
Globigerina yeguaensis W e i n z i e r l  e t A p t l i n .

Ezenkívül számos közös lutéciai bentosz formánk is van.
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IV. SZERKEZET ALAKULÁS, FEJLŐDÉSTÖRTÉNET, ŐSFÖLDRAJZ

Az eocén rétegtani viszonyainak megismerése szempontjából fontos 
munkákon kívül, a szerkezetföldtani viszonyokkal is számos közlemény, elő
adás foglalkozott, és eddig több kéziratos szerkezeti térkép készült el. A terület 
töréses jellegére már Taeger H. (1914) és Rozlozsnik P .—Schréter Z .— 
Telegdi Roth K. (1922) is felhívta a figyelmet. Az utóbbiak közül Telegdi 
RothK. nevéhez fűződik az oligocén eleji letárolás (,,infraoligocén denudáció” ) 
kimutatása. Vitális S. (1940) az eddigi kőszénkutatásokról készült összefoglaló 
jelentésében a sárisáp—nagysápi szerkezeti árok területén a fő törésirányokat 
ÉNy—DK-i irányúaknak állapította meg. Vitális I. (1945—46) utalt a szén
medence hármas szerkezeti tagolódására. Az eddig lemélyített fúrások alapján 
nagyobb összefüggő területeken, oligocénnel elfedett ,,triász hátságokat” 
mutatott ki.

Víg F .—Szentes F. (1952) ,,intramontán” jellegűnek minősítette a Dorogi
medencét, a Vértes és a Bakony mentén húzódó ,,extramontán” medencékkel 
szemben. Tanulmányuk alapjaiban mais helytálló áttekintést adott a medence 
szerkezeti tagolódásáról. Legidősebbnek minősítik a DNy—EK-i irányú, már 
elmosódott töréseket. Szerintük az ÉNy—DK-i irányúak haránttörések, s a leg
fiatalabbak az É —D-i irányúak.

Posgay K. (1956) szeizmikus térképe a szerkezeti árkok és sasbércek el
különítéséhez nyújtott segítséget a mélyfúrások révén kevésbé ismert nagy- 
sápi és kenyérmezői területeken. Szalai T. (1956, 1957) szerint a terület szer
kezeti jellegét a K —Ny-i csapású törések határozzák meg, amelyek az ausztriai 
kéregmozgás során keletkezett tektonikát tükrözik. Az ÉNy—DK-i és az erre 
merőleges törések az oligocén után keletkeztek.

A medence mindmáig legrészletesebb szerkezeti térképe (M= 1:10 000) 
kéziratos formában W illemsz T. szerkesztésében készült el. A térkép összeáh 
lításában részt vett még Borbás L., Guttmann Gy., K ovács Z. és Muntyán I. 
A terület szerkezeti jellegeinek és helyzetének megismerésében Nagy G. 
(1964a, b, 1966) munkái emelhetők ki.

A terület szerkezeti tagolódása

A Gerecse és Pilis hegység közötti árkos—sasbérces, fedőhegység jellegű 
medenceterület a következő, kisebb-nagyobb törésekkel határolt szerkezeti 
egységekre tagolható:

1. A lábatlani szerkezeti egységen keresztül haladó ÉNy—DK-i irányi! töréstől 
E-га a kréta és alsóeocén, J)-re az alsó- és középsőeocén képződmények ural
kodnak a negyedkori képződmények alatt.

2. Nyergesújfalui szerkezeti árok, amelyre 200 m-t meghaladó vastagságú felső- 
eocén rétegsor jellemző.

3. Az előbbi szerkezeti árok déli folytatása. Alsó-és középsőeocón képződmények 
felszíni elterjedése jellemző.

4. A marótpusztai ,,eocén öböl” , a kiemelkedett és le tárolódott Gerecse hegység 
mezozóos rögei között levő eocén denudációs reliktum.

5. A  Hejszoba-szőlők, bajóti Öregkő, Domonkos-hegy. É — D-i irányú, összetört- 
sasbérc-vonulat.

6. A Nagysáp —Sárisáp-i szerkezeti depresszió területén az eocént 100 — 600 m 
vastagságú oligocén fedi, közepén ÉNy—DK-i irányban húzódik a haránt- 
törésekkel felszabdalt körtvélyeshegyi sasbérc-vonulat.
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7. A Muzslai-hegytől a Henrik-hegyig mintegy 10 кш hosszban sasbérc-vonulat 
nyomozható (Muzslai-hegy, Kőhegy, Hegyeskő, Nagygete, Henrik-hegy).

S. A tokodi szerkezeti árok.
ÍJ. A XXI-es aknai szerkezeti árok, valamint

10. a sashegyi és a
11. tokodaltárói — nagykősziklai sasbércrészek összefüggését a köztük húzódó 

ÉNy—DK-i irányú törés szakította meg, E-i irányban való vízszintes elmozdu
lással.

12. A tát—kenyérmező —esztergomtábori terület mélyre süllyedt szerkezeti lépcsők
ből áll.

13. Nagymérvű összetöredezettség és a felsőeocén teljes hiánya, az alsó- és középső
eocén nagymérvű letaroltsága jellemzi a Nagygete —Henrik-hegy és a Magos
hegy közötti területet.

11. A Magoshegy—Pollus-hegyi sasbérc területén részben felszínre bukkan, részben 
oligocén képződményekkel fedett a felsőtriász dolomit és dachsteini mészkő.

15. A borókási részterület Ny —K-i csapású szerkezeti árokra és szerkezeti lépcsőkre 
tagolódik.

A terület tektonikai jellegzetességeit а XI. sz. mellékleten bemutatott, 
a felszíni feltárások, a fúrások és a földtani megismerés adatainak figyelembe
vételével szerkesztett földtani szelvényeink szemléltetik. A terület jellemző 
szerkezeti elemei a törések, melyek mentén dilatációs jellegű elmozdulások 
történtek. A mai szerkezeti képet döntően az oligocén utáni mozgások alakí
tották ki. A törések időbeli elkülönítése, a többször megismétlődő szerkezeti 
mozgások miatt nehezen tisztázható feladat . A harmadidőszaki üledékképződés 
előtt a Dorogi-medencénél jóval nagyobb terület^ epirogenetikus süllyedése 
ment végbe. Véleményünk szerint mind a DNy—ÉK-i (Víg F .—Szentes F. 
1952), mind a N y—K-i (Szalai T. 1956, 1957) medencebeli főtörésirányok 
fiatalabb eredetűek. Az üledékképződési és lehordási területeket meghatározó, 
a mezozoikum és harmadidőszak között keletkezett törések részben a szer
kezetfejlődés későbbi szakaszaiban elmosódottak, részben regionális jellegük
nél fogva a Dorogi-medence, esetleg a szűkebb értelemben vett Dunántúli- 
középhegység területén kívül keresendők.

Az eocén és oligocén határán keletkezett törésirányokat, az oligocén elején 
letarolt felszínre települt , oligocén rétegsor rögzítette. Az oligocén elhagyásával 
szerkesztett térképünk szerint (Gidai L .—Siposs Z. 1966) az oligocén elején 
különböző mértékben letarolt övék É K —DNy-i irányban húzódnak. Az ÉNy— 
DK-i és a N y—K-i, a Dorogi-medencében uralkodó szerkezeti irányokat az 
oligocén utáni mozgások hozták létre. Sem az eocén, sem az oligocén képződ
mények fácieselrendeződésében ezek a mozgások nem tükröződnek. A törések 
két oldalán levő rétegsorok kifejlődésben azonosíthatók. A felszíni földtani és 
mélyfúrási adatok összesítése alapján vált ismeretessé a Vértes és a Buda— 
Pilisi hegységek közötti, nagyjából É K —DNy-i irányú infraoligocén küszöb, 
ahol az eocénnek csupán denudációs reliktumai ismertek (legelterjedtebb az 
alsóeocén tarkaagyag, édesvízi mészkő). Ez a küszöb két eocén előfordulási 
területet választ el, amelyek az eocén folyamán összefüggtek, a letárolás oligo
cén eleji. A dunántúli infraoligocén denudáció felismerője tiszteletére Tclegdi 
Both küszöbleit javasoltuk elnevezni (Gidai L. 1971). A Tclegdi Both küszöbhöz 
hasonló és azzal párhuzamos ősföldrajzi alakzat van a Magas-Bakony— 
Kisbér—Császár, dad—tatai rögcsoport és a Gerecse hegység között.

Az eocén fejlődésmenetét értelmező korábbi koncepciók (Vadász E. 
1953, 1960, Szőts E. 1956, Víg F .— Szentes F. 1952) az eocén képződmények
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területi tagoltságát esak azzal magyarázták, hogy az eocén tenger főleg triász 
dolomitból és mészkőből álló, kisebb-nagyobb szigetekkel tagolt területre ér
kezett. Az alsóeocén szénképződés és általában az üledékképződés is ilyen fel
színen levő mezozóos rögvonulatokkal elválasztott öblökben, lagúnákban, 
medencékben ment végbe. Véleményünk szerint a szénképződési és üledékkép
ződési terek a jelenlegi eocén elterjedési területeknél lényegesen nagyobb ki
térj edésűek lehettek.

Erre utal:
1. A parti fáciesek hiánya a felszínen levő mezozóos rögcsoportok közelében.
2. A jelenleg teljesen izolált eocén előfordulások szelvényeinek minden nehézség 

nélküli korrelálh atósága.
3. Az eocén üledékképződés megindulásától a cuisi emelet végéig követhető töretlen 

üledékciklus a szárazföldtől a sekély tengerig.
Az alsóeocén területi tagoltságának kialakulásában véleményünk szerint 

jelentős szerepe volt ugyan az egykori morfológiai viszonyoknak, de az alsó- 
eocén képződmények jelenlegi elterjedését legalább ilyen mértékben befolyá
solta az alsóeocén végi és középsőeocén eleji szárazföldi periódusban végbement- 
letárolás. Az alsóeocén képződmények letaroltságára utal, hogy a középső
eocénben koptatott, töredezett formában, helyenként számottevő mennyiség
ben is kimutathatók alsóeocén faunaelemek, elsősorban nagy Foraminiferák.

A nummuliteszes—operculinás összlet lerakódása után a dorogi terület egy 
része, elsősorban Nv-i és D-i része kiemelkedett, s részterületei különböző 
mértékben letarolódtak. Egyes területeken (Quadriburgi-feltárás, Dorog 141. sz. 
mélyfúrás rétegsorai) számolni kell az addig lerakodott rétegsor nagy részé
nek vagy teljes egészének lepusztulásával. A parti kifejlődést! perforatuszos 
összlet helyenként diszkordánsan, üledékhézaggal települ az idősebb, elsősorban 
alsóeocén képződményekből álló aljzatra.

Az alapszelvényként feldolgozott Tokod 527. sz. mélyfúrás és a lencse
hegyi területen megismert rétegsorok alapján valószínűsítjük, hogy ezzel a szá
razföldi periódussal szinkron léteztek olyan — feltehetően — szűk üledékképződési 
vályúk, amelyek összeköttetése a geoszinklinális övezettel a lutéciai emelet alsó 
részében nem szűnt meg.

Tektonikáikig és ősföldrajziig a legmozgalmasabb volt a középsőeocén. 
Lokális kiemelkedések, gyakori fáciesváltozások (főleg édesvízi—csökkent
sós vízi—tengeri kifejlődések között), alsóeocén faunaelemek áthalmozódása, 
műrevaló barnakőszéntelepeket eredményező к ő s z é n к é p z ő d é s a 
j e l l e m z ő .  (A dorogi terület szervesmaradványokban szegény réteg
csoportjában: Lencsehegy, Borókás, VI-os akna, Dorog.)

A priabónai transzgresszió előtti lokális jellegű prepireneusi (illír) ki
emelkedés és letárolás a középsőeocén képződmények egy részének lepusztulását 
eredményezte. A striatuszos összlet felső része — a lutéciai és priabónai emele
tek közötti, valamint az oligocén eleji letárolás következtében — csak a 
Nagysáp—Sárisáp, a Tát—Kenyérmező—Észt ergomtábor, a Tokod—Dorog 
és a borókási részterületeken mutatható ki. A priabónai emeletben az eddiginél 
nagyobb területre kiterjedő tengerelborítás következett be. Az ősföldrajzi kép 
egységesebb.

A pireneusi hegységképződés a terület feldarabolódását, szerkezeti árkokra 
és sasbércekre tagolódását eredményezte, amelyet nagymérvű letárolás és tér
színi kiegyenlítődés követett.
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A Dorogi-medence eocénjének ősföldrajzi kapcsolatai a többször megismét
lődött szerkezeti mozgások és kisebb-nagyobb területre kiterjedő letárolások 
következtében meglehetősen elmosódottak. A Magyar Középhegység legtel
jesebb eocén rétegsorú területeként tekinthető dorogi „medence” és a környező 
eocén területek (Solymár—Pilis vörös vár, Nagykovácsi—Csordakút—Nagy- 
egyháza, Tatabánya) között közvetlen ősföldrajzi kapcsolat volt, amelyet az 
egyes rétegcsoportok azonos vagy közeli rokonságú faunaelemei jeleznek. Az 
eocén rétegsorok DNy-i irányban — a Vértes és Bakony hegység felé — egyre 
hiányosabbak.

Viszonylag teljes eocén rétegsor, a dorogi területhez legközelebb, a Ny-i 
Kárpátokban található. Véleményünk szerint indokolt D. Andrusov és 
E. K öhler (1963) feltevése, mely szerint a Ny-i Kárpátok eocén tengere a 
Kisalföld jelenleg neogénnel fedett masszívuma felett érintkezhetett a Magyar 
Középhegység eocén tengerével. A dorogi középsőeocénnel korrelálható 
képződmények É-i irányban — eltekintve a közvetlen É-i folytatást jelentő 
Párkány—Ebedi-medencétől — legközelebb a Bajmóc—Nyitrai-medencében 
vannak.
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V. GAZDASÁGFÖLDTANI VISZONYOK

1. Alsóeocén barnakőszén

A Kutatási Tanács 1955. évi határozata alapján megindított munka ío 
célkitűzésé volt a dorogi terület barnakőszénösszlet-prognózisának széles körű 
földtani vizsgálatokon alapuló elkészítése. Az elmúlt évtized jelentős anyagi 
és szellemi erőfeszítései (5000-es műszeres földtani felvétel, 10 000-es méret
arányú összevonás és publikáció, alapszelvények feldolgozása, kifejlődési és 
vastagsági térképek szerkesztése) alapján megfelelő biztonsággal vázolhatjuk 
fel a dorogi terület alsóeocén barnakőszénösszletének prognózisát.

Előzmények

A dorogi terület alsó barnakőszéntelepeinek prognózisával több esetben 
foglalkoztunk (Gidai L. 1967a, 1968a, Gidai L .—Siposs Z. 1966). Elkészítet
tük a terület felderítő kutatási tervét (Gidai L. 1967c), amelyet jóváhagyás 
végett az Országos Ásványvagyon Bizottsághoz terjesztettünk be.

Az összes rendelkezésre álló földtani adat segítségével lehatároltuk az alsó- 
eocén barnakőszénösszlet elter’edését. Viszonylag biztosan húzható meg a 
határ keleten és délen (oligocénnel fedett alaphegységi terület), nyugaton a 
Hej szoba-szőlők, bajóti Öregkő és a Somberek vonaláig valószínűsíthető 
a műrevaló barnakőszéntelepek elterjedése. Végérvényesen eldöntöttnek 
vehető, hogy a lábatlan—nyergesújfalui—bajót Ny-i—marótpusztai eocén 
nem tartalmaz produktív barnakőszéntelepeket. A produktív telepeket tartal
mazó fáciesövbe eső, még fel nem tárt, ismeretlen kifejlődésű („szabad” ) terü
letek nagysága a s. 1. „dorogi terület” -en 80 km2 körüli. Felderítő barnakőszén- 
kutatást javasolunk Bajna—Nagysáp térségében, Mogyorósbánya—Tát— 
Esztergomtábor—Dorog és a Duna közötti területen. Ezek közül, viszonylag 
kisebb települési mélysége miatt, a Somberek—Nagysáp—Sárisáp és a 
Bajna közötti, valamint a Domonkos-hegy—Mogyorósbánya közötti terület 
különösen figyelemre méltó.

A feltárásra javasolt alsóeocén barnakőszéntelepek jellemzése

A telepek lencsés kifejlődésűek, szamuk változó. Bajna környékén 2,3, 
1,5 és 3,5 m vastagságú barnakőszén- és agyagos barnakőszéntelepekre 
számíthatunk. Hasonló viszonyokat feltételezhetünk Nagysáp környékén. 
A mogyorósbányai területen számolhatunk egy 8 — 12 m vastag, barnakőszén
ből és agyagos barnakőszénpadokból álló főteleppel és 2 — 3 db vékonyabb 
(1 — 3 m-es) teleppel. A Tát—Esztergomtábor közötti területrészen 3—4 db, 
1—4 m vastagságú barnakőszénből és agyagos barnakőszénpadokból álló 
tele]) valószínűsíthető. A barnakőszéntelepek vízszintes irányban való folyama
tossága több, vagy több tíz km2 nagyságú területen belül is valószínűsít
hető.

Az agyagos, a palás és a jó minőségű barnakőszéntelepek és -padok egymás
sal váltakozva fordulnak elő. Előfordul, hogy ezek közül valamelyik uralkodó 
jelleggel lép fel. Iharosáé Laczó I.-nak a Dorogi-medence területén végzett 
részletes szénkőzettani vizsgálatai alapján valószínűsíthetjük, hogy a kutatásra 
javasolt területen az alsóeocén barnakőszéntelepek a Szádeczky-Kardoss E.
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rendszere szerinti sekélyláp és mélyláp közötti átmeneti övben keletkeztek. 
Az északi területrészen jobb minőségű telepek várhatók.

A kutatásra javasolt területen eddig végzett fúrási tevékenység értékelése

A területen eddig számos különböző értékű mélyfúrás mélyült. Ezek között 
megbízható, földtani anyagvizsgálattal részletesen feldolgozott rétegsorú és 
teljesen megbízhatatlan adatú fúrások egyaránt találhatók.

a) ihíj 11a környéke

Baj na környékét eocén barnakőszéntelepek szempontjából egészen a 
legutóbbi időkig meddőnek tekintették. Szénkutatási szempontból negatívnak 
ítélte meg a területet Vitális I. is (1939, p. 142). A MÁK 1913-ban és 1921-ben 
foglalkozott a terület kutatásával. Az 1921-ben mélyített Bn —9. ( =  MÁK22) 
fúrás rétegsora 24,2 m mélységben 5,4 m vastag palás barnakőszenet jelöl.

Az 1928 —1929-ben lemélyített ,,Salgó” fúrások rétegsorai is eocén kép
ződmények jelenlétére utalnak. A régi fúrások közül a Bn —2. ( = Salgó 421) 
fúrás rétegsora 0,55 m barnakőszenet és több vékony agyagos barnakőszén- 
réteget tüntet fel. Az 1965-ben Bajnától ENy-ra telepített Bn —38. sz. fúrá
sunkban 2,1 m vastag jó minőségű és 1,00 rn-es gyengébb minőségű telepet 
tartalmazó eocén barnakőszénösszletet harántoltunk, 173,00 —177,10 m 
között. A mányi kutatási terület Bn — 39. (Tp. 12) jelű fúrásában szintén harán- 
tolták az alsóeocén barnakőszéntelepeket 212,5 — 218,3 m között.

Kiemeljük, hogy az alsóeocén barnakőszéntelepek Baj na környékén 
viszonylag kis mélységben várhatók.

b) Nagysáp környéke

A „Salgó” a területen két fúrást mélyített: Nagysáp —7. (S. 907.) és 
N —8. (S. 931.). A rétegleírás szerint gyakorlatilag mindkettő meddő. Nem 
tartjuk azonban lehetetlennek azt sem, hogy a fúrás vetőbe hatolt, sőt az 
sincs kizárva, hogy az ütveműködő fúróberendezés miatt az esetlegesen 
jelenlevő barnakőszéntelepeket nem észlelték.

A barnakőszénösszlet kifejlődési viszonyainak megítélése szempontjából 
teljesen használhatatlan az 1954—1957 között mélyült N —27., N —28. és 
N — 29. sz. fúrás. A fúrásokat teljes szelvénnyel (szakaszonkénti mag vétellel) 
mélyítették, az eocén barnakőszénösszleten is görgős vésővel haladtak át, így 
a fúrások rétegsora megbízhatatlan. Az 1965—1966-ban mélyített, földtanilag 
részletesen feldolgozott N —67. sz. fúrás vetőbe jutott. Az eddigi fúrási ada
tok és a szeizmikus térkép adatai szerint a nagysápi területegység ENy-i felén 
az alsóeocén barnakőszénösszlet 300—500 m közötti, keleti felén 500—1000 m 
közötti mélységben várható a felszín alatt.
c) Mogyorósbánya környéke

Az oligocén széntelepek felkutatása céljából 1941 — 1942-ben és az 1955-ben 
mélyített fúrások közül néhány elérte a felsőeocén képződményeket. Az alsó
eocén barnakőszénösszletre vonatkozólag ezek a fúrások adatokat nem szol
gáltatnak ugyan, de annyit mindenesetre jeleznek, hogy a területen megvan 
az eocén fedőösszlet. A községtől ÉK-re mélyített M —43, M —44, M —45 jelű 
fúrások (1944 — 1946) az alaphegységig hatoltak, s átfúrták az alsóeocén barna-

7 M ÁFI Évkönyv LV. kötet 1. füzet
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kőszénösszletet is. A M —88 jelű fúrás az új ebszőny—kerekdombi-májőri kuta
tási terület nyugati folytatásában mélyült. A Bj — 33 jelű szerkezetkutató 
fúrás 317,8 m-ben érte e] a felsőeocén tufás, meszes aleuritösszletet, s ab
ban állt le. Az eddigi adatok szerint Mogyorósbánya környékén az alsóeocén 
barnakőszénösszlet megléte valószínűsíthető. A községtől délre 300—500 m, 
a községtől É-ra 500 — 700 m közötti mélységben várhatók a széntelepes cso
port képződményei.
d) Tát— Esztergomiábor

Az E — 8 jelű fúrás (1929: „Sajgó” ) 661,00 m-ben, valószínűleg alsóeocén 
barnakőszénösszletben állt le anélkül, hogy az alaphegységet elérte volna. 
A D —124 jelű fúrás (1939: ,,Salgó” ) rétegsora nem szintezhető; a rétegleírás 
alapján valószínűnek látszik, hogy eocént is fúrt. A T  —318 jelű fúrás (1950-ben 
mélyült) átfúrta az eocént, és —603,5 m tsza. mélységben érte el az alaphegy
séget, de barnakőszéntelepeket nem mutatott ki. Az E —20, E —21 jelű, rész
letesen megvizsgált rétegsorú fúrások elérték az alaphegységet. Mindkét fúrás 
az alsóeocén barnakőszénösszlet hiányát állapította meg, a subplanulatuszos— 
operculinás összlet közvetlenül települ az alaphegységre. Az ugyanezen a 
szerkezeti egységen mélyült Tá —4 jelű fúrás viszont produktívnak bizonyult. 
Négy (1,0, 2,35, 1,3 és 1,2 m vastagságú) alsóeocén barnakőszéntelepet muta
tott ki. Véleményünk szerint eddigi adatok alapján nem dönthető el, hogy az 
E —20., E —21., T — 318. sz. fúrások vetőbe jutottak-e, vagy pedig a kőszén- 
összlet ebben az egységben, nagyobb összefüggő területen belül, genetikai okok 
következtében hiányzik. Tekintve a terület kedvező helyzetét (bányák, osztá
lyozok, rakodók, ipartelepek közvetlen szomszédsága), a terület felderítő fázis
ban való megkutatását rendkívül fontosnak tartjuk.

2. Középsőeocén barnakőszén

A középsőeocén barnakőszénösszlet elterjedése az alsóeocén barnakőszéné
nél jóval korlátozottabb. A Dorog környéki és a Csolnoktól É-ra levő elő
fordulások nagy részét már leművelték. Jelentős bányászat fejlődött ki a 
középsőeocén barnakőszéntelepeken a Magashegytől délre, az ún. borókási 
területen, a IX-es, XIV-es és a XIX-es aknában. A készletek jórészét már 
itt is leművelték. Az innen keletre levő ún. ,,Üj-Borókási” területen nagy menv- 
nviségű középsőeocén kőszénkészletet körvonalaztak az elmúlt években le mé
lyített fúrások. A X ll/a  aknával tárták fel e bitumenben gazdag (40% 
körüli illótartalom, 8 —10% körüli kátrány), lepárlásra alkalmas barnakőszén- 
telepeket.

A fúrások (elsősorban a ,,Salgó R. T.” fúrásai) és a középsőeocén kifejlő
dési viszonyai alapján — véleményünk szerint — a borókási területtől és a 
XIX-es aknától Ny-ra valószínűsíthető néhány kin2 nagyságú területen a 
középsőeocén barnakőszénösszlet. A telepek várható mélysége: 300—500 m 
közötti.

Ezenkívül gazdasági jelentőségű középsőeocén barnakőszén-előfordulással 
a dorogi területen (az összeállításunk tárgyát nem képező lencsehegyi terü
letet nem tekintve) nem számolhatunk.
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3. Építőanyagok

a)  Az eocén rétegcsoportok közül építési célokra legjelentősebb a felső - 
eocén nummuliteszes—discocyclinás mészkő, kisebb részben homokkő. Kemény, 
mállásnak jól ellenálló rétegeit elsősorban épületalapozásra, időszakosan mű
ködő kőfejtőkben több helyen fejtik. Fontosabb felsőeocén nummuliteszes— 
discocyclinás mészkövet művelő bányák:

a bajnai tüzállóagyag-bányától E-ra levő Szabó-tanyánál;
Nagysáp—Öreghegy (Domonkos-hegy);
a Domonkos-hegy Ny-i oldalán;
Bajóttól Ny-ra;
Mogyorósbánya—Csikós völgy;
Tokod — V árberek;
Tokod — Dankhegy;
Tokocl — Kábelakna (homokkőrétegekkel fej tették).

b) A Gerecse hegységben (Martonkút), valamint Lábatlan környékén 
néhány helyen (a sertéshizlalda melletti feltárás, a községtől К -re a kötélpálya 
környékén) az alsóeocén „fekvő összlet” -ben levő édesvízi mészkövet cement- 
gyártási célra a korábbi években fejtették.

c) Még egy eocén mészkő-felhasználási lehetőség ismeretes. Az alsóeocén 
barnakőszénösszletben levő néhány dm vastagságú édesvízi mészkő (,, közkő” )- 
rétegeket építkezési célokra szintén felhasználják. A réteges, sarkosan törő, 
kemény mészkőrétegeket a bányahányókról (elsősorban az Erzsébet-aknáéról) 
összegyűjtik és elszállítják.

d) Cementgyártási alapanyagként alkalmazták a Lábatlan környéki alsó
eocén fekvő tarkaagyagokat. A lábatlani sertéshizlalda melletti, a munkásszálló 
mögötti és az Öregmészégető melletti feltárásokban fejtették a tarkaagyag 
rétegeket.

e) Üveggyártási célra művelték a karbonátszegény, ún. tokodi homok
követ.

i*
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS

Az első harmadidőszaki üledékciklus alsó, szárazföldi—édesvízi kifejlő- 
désű tagját a sparnacumi, felső, csökkentsósvízi—tengeri tagját a cuisi emeletbe 
soroljuk. A műrevaló telepeket eredményező barnakőszénképződéssel egy 
időben a dorogi terület Ny-i részén (Marót-puszta, Lábatlan, Nyergesújfalu) 
tarkaagyag rétegek keletkeztek.

A terület jelentős részén diszkordancia, egy részén éles határ, más részén 
pedig folyamatos átmenet van a cuisi és a lutéciai emelet között. A perforatu- 
szos rétegcsoport többnyire parti kifejlődései. A striatuszos összletre a gyakori 
fáciesingadozás jellemző. Mindkét rétegcsoportban találhatók áthalmozott 
alsóeocén ősmaradványok, elsősorban nagy Foraminiferák.

A lutéciai—priabónai határt az újabb transzgressziótól, a faj- és egyed- 
gazdag középsőeocén Mollusca fauna eltűnésétől, a Nummuliteszek, Discocyc- 
linák, Lithothamnium-félék gyakori, tömeges, ill. kőzetalkotó módon való 
megjelenésétől számítjuk. A nummuliteszes—discocyclinás összlet felsőeocén 
korát plankton Foraminiferákkal is igazoltuk.

Vizsgálataink szerint az eocén üledékképződés tere nagyobb volt a jelenleg 
kör vonalazhat ónál. Az eocén rétegcsoportok elterjedését kisebb mértékben 
befolyásolták a cuisi—lutéciai és a lutéciai—priabónai emeletek közötti tekto- 
nizmushoz kapcsolódó letárolások. Nagymérvű lepusztítás történt az eocén— 
oligocén határon is. Az akkori szerkezeti irányok É K —DNy-iak.

Lehatároltuk az alsóeocén barnakőszénösszlet elterjedését, felvázoltuk ki- 
fejlődési, vastagsági és fedő vastagsági viszonyait. 80 km2 körüli nagyságú 
területen javasolható az alsóeocén, néhány km2 nagyságú területen a középső
eocén barnakőszéntelepek felderítő kutatása.

'I* Ф

A monográfiában említett felszíni feltárások és fúrások helyét, a kifejlődési 
területek határait a dorogi terület vázlatos földtani térképén (XII. melléklet) 
tüntettük fel.
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