
Az Esztergom-lencsehegyi eocén barnakőszén kutatás
írta: Nagy G éza—dr. Szabó Nándor

A Pilishegység ÉNy-i részén, a Kétágú
hegy—Strázsahegy vonulata és az Esztergom- 
dobogókői m űút között elhelyezkedő, ún. „len
csehegyi kutatási te rü le t”-ről adott rövid is
m ertetését az teszi időszerűvé, hogy az ország
ban folyó részletes földtani és nyersanyagku
tatási m unkákról, és azok eredm ényeiről ese
tenként tájékoztatást nyújtsunk. Az eddig vég
zett m unka eredm ényeit az alábbiakban ösz- 
szegezhetjük:

1.1 A  kutatás története.

A Pilishegység terü letén  m ár a m últ szá
zadban többször m egkísérelték az eocén bar
nakőszén kutatást. SCHAFARZIK F. 1883-ban 
vegezte a terü letnek  legutóbbi időkig egyetlen 
részletes földtani térképezését és vizsgálatát, 
természetesen az akkori igényeknek megfelelő 
részletességgel. 1884-ben m egjelent dolgozatá
ban megemlékezik a Nagystrázr ahsgytől É-ra 
levő 212-es magaslaton, valam int a  Lencsehegy 
környékén fo ly tato tt eredm énytelen táró - és 
aknakutatásokról. Ezzel kapcsolatosan több he
lyütt utal arra , hogy ez a te rü le t csupán a  fia
talabb eocén képződm ényeket tartalm azza, s a 
Mészkő öbleiben nem  voltak meg a kőszén- 
keletkezés feltételei.

A lencsehegyi „bitum enes m eszekben” ta 
lálható vékony szénrétegek, szavai szerint, so
kakat vezettek tévú tra  a kőszénkutatás lehe
tőségeit illetően.

1.11

Az ezt követő évtizedekben a te rü le t föld
tani és bányászati m egítélése csupán felszínes 
M egállapításokra alapult. A D unántúli Közép- 
hegység eocén barnakőszénképződésről kiala
kított „ingressziós elm élet” pedig eleve kizárta 
Még puszta feltevését is annak, hogy az egy
kori „m edencék” partvonalát képező mezozóos, 
főként triász röghegységek terü le tén  produk
tív eocén képződm ények létezhetnek.

1.12

A két háború közötti időben a Strázsa- 
hegytől DNy-ra, a  M éhesvölgyben és a  Boty- 
tyánárok környékén a Salgó Rt. által m élyí
tett néhány fúrás eredm énytelensége, továbbá 
a Strázsahegy klasszikus feltárásai, ahol a 
striatusos hom okkőrétegek közvetlenül a triász 
Mészkőre települnek, csak m egerősítették a  fen
tebb elm ondottakat.

1.13
Az évszázados m últra  visszatekintő Dorog 

környéki bam akőszénbányászat ta rta lék  te rü 
leteinek felkutatása, a népgazdaság m egnöve
kedett nyersanyagigénye m iatt, az elm últ két 
évtizedben fokozottan az érdeklődés előterébe 
került. -

1954-ben a  Dorogi Szénbányászati Tröszt 
SZABÓ N. vezetésével kom plex geofizikai- 
földtani kutatási tervet dolgozott űri. Ennek 
alapkoncepciója az volt, hogy az ism ert, bá- 
nyászatilag fe ltárt terü letek  részletes vizsgá
lata  kapcsán m egállapítható törvényszerűsé
gek ism eretében a kutatás m ásodik lépcsőjé
ben ki kell terjesztem  a vizsgálatokat a  még 
ism eretlen, vagy kevésbé ism ert te rü letek re  is.

Ez a m unka a Földtani Tanács határozata 
nyom án a Dorogi-medence terü letén  1954— 
1956. évek között indult meg. Eredm ényeként 
rövidesen elkészültek az első geofizikai és 
földtani térképek.

A Pilishegység ÉNy-i részén a  műszeres 
felm áréren alapuló részletes földtani felvétel, 
valam int a rétegtani és szerkezetföldtani vizs
gálatok NAGY G. kezdeményezésére 1960-ban 
kezdődtek.

1.14

A kutatások eredm ényeként bebizonyoso
dott, hogy a Pilishegység eocén képződményei 
a  Dorog-tckodi terü lette l csak közvetve kap
csolódnak. A kettő t a Fehérszirt—Strázsahe- 
gyek vonalában húzódó mezozóos küszöb vá
lasztotta el, am elyen az üledékképződés csak 
a  lutéci em elet végén indult meg. Ettől ÉK -re 
azonban a striatusos rétegeknél idősebb eocén 
képződmények is m egvannak, am elyeket a leg
teljesebb kifejlődésben a lencsehegyi fácies- 
egységben találjuk  meg.

A bonyolult, összetorlódott rögszerkezetű 
terü leten  1963. nyarán  m élyült a MÁFI első, 
E—27. sz. felderítő fúrása, amely 157—223 m 
m élységben harán to lta  az eocén rétegeket, a 
barnakőszén-telepek jelenlétét illetően, a fúrás 
féleredm énnyel zárult.

A szelvény részletes fácieselemzése, a ka- 
rotázs vizsgálati adatok és a  szerkezetföldtani 
vizsgálat eredm ényeinek egybevetése alapján 
terveztük meg az E— 30. j e lű ' szerkezetkutató 
fúrást, amely 1964. júniusában 234— 247 m 
között hárem : 4,50 m 1,40 m és 5,80 m  vastag
ságú 4850 kg/cal. átlagos fű tőértékű  telep  ha
rántolásával igazolta a feltevések helyességét.

A MÁFI 1965. tavaszán fo ly tatta  a te rü 
le t m élyfúrásos feldertíő ku tatását is. Az év
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m ásodik felében a  Dorogi Szénbányászati 
Tröszt további fúrásokkal, felderítő kutatási 
te rv  m egrendelésével és a kom plex anyagvizs
gálati lehetőségének m egterem tésével igyeke
zett az eredm ényesnek m utatkozó kutatás zö
m ét gyorsítani. Az együttes, jól összehangolt 
m unkával lehetővé vált a kutatás földtani 
módszerekkel történő irányítása, és a kapott 
vizsgálati eredm ényeknek közvetlen felhaszná
lása a ku tatás rendszerének folyam atos helyes
bítésénél.

1. lencsehegyi-
2. strázsahegyi-
3. Bottyánárok-m éhesvölgyi-fáciesegység.

Az üledéksor egy földtani ciklus száraz
földi- édesvízi, édesvízi-csökkentsósvízi, tenge
ri, csökkentsósvízi szakaszait folytonos egym ás
utánban öleli fel. Az ideális rétegsor rétegtani 
felosztása alulról felfelé haladva a következő:

2.1 Föltani felépítés, hegy ség szerkezet.

Az eocén képződm ények rétegtani beosz
tása a felszíni feltárások részletes vizsgálatán 
kívül, a  kőszénkutató fúrások m akró- és m ik- 
ropaleontológiai, m ineralógiai, geokémiai és fá- 
ciesvizsgálata a lap ján  történt.

Az eddigiek szerin t az eocén fedőhegység 
három  jól elkülöníthető egységre különül, 
ezek:

2.11 Szárazföldi, édesvízi, csökkentsósvízi ré
tegek:

tarkaagyag, aleurolit, márga, mészkő. Csak 
m élyfúrásokból ism ert, az alaphegység karros 
felszíni egyenetlenségét tö lti ki. E rétegek 
gyakran hiányoznak, s ilyenkor a  fedőben kö
vetkező barnakőszénösszlet közvetlenül az 
alaphegységre települ.

A z  E s z te r g o m  -  le n c s e h e g y i 
b a r n a k o s z é n te r ü /e t>km____ i

Nagy G. -S za b ó  N 
Led Amfibolandezif IMiocén) 
blfj Biohldácil ^tocén - ohgocén) 

Eocén képződmények 
bdd Mezozoikum a felszínen 
9 Sfriakusos és subplanulahjsos felepek\ 
© Slrialvsos kelepet 
© Subplanulahjsos fele/oek 

Faciesegységek hahóra
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А Р/ fishegység eocén képződményei
№gg G. -  Szabó M

korbeosztás k ő ze tfá c ie s F a  c / e s  e g y s e  g
kor £me

zei Szint 1. 2. 3. /  St/'cizsa~h. 2. Lencse-h. 3 M ehes-vgg

Госвп -  o/igocén В  / о t  / ' /  с/ a  c / t

4

I
£

N.fabiann

N.milleeaput

kavicsos
homokko

-Homokko, 
kavicsos mészkő

Molluscas homokká 
meszes homokká
szenes agyag, 
kovas homokká 
barnakőszén

N. svbplanu- 
lah/s

N. sfr/afus

Szárazföldi

edesvéi

csökkent 
, ■ ^  

SOSVIZI

Utedek

h i á n y

U / e d e k h i  a n y

-Homok, homokká 
barnakőszén 
agyag, тогда 
a/euro/ii

Uamakka, тогда 
о- vízi mészmarga 
szenes agyag 
dádt-betelepülések

Aggagmarga, mészmarga 
mészkő dácitbetelepuléssel

Aggagmarga, тогда, ateuroht

Barnakőszén - ossz le t

tarka agyag, aleuroíit, 
mérgei, mészkő

2.12 Barnaköszénösszlet.

Ebbe a  szintbe csak a barm kőszéntelepe- 
ket fekvőben levő édesvízi, mészmarga, bar
nakőszene« agyag és aleuroíit rétegeket sorol
juk.

A barnakőszéntelepek száma 1—3 között 
változik, leggyakrabban 2—3 m űrevaló vastag
ságú és minőségű telepet találunk. Az összte- 
lepvastagság szélső értékei: 1,40 m -től 17,00 
m-ig változik. A fűtőérték  4800 kg/cal. átlag
értékű (3500—6000 kalóriáig terjed.)

A fáciesvizsgálatök szerin t paralikus, al- 
lochton keletkezésű telepkifejlődés.

2.13 N um m ulites subplanulatusos — N. stria-
tusos szint.

A kőzettanilag és faunisztikailag egyaránt 
jól jellem zett és lehatárolt: csökkentédesvízi-

-tengeri barnakőszén-fedőrétegek, bam akő- 
szénöE szletre üledékiolytonossággal települő 
szürke, zöldesszürke agyag, agyagmárga, m ár- 
gás aleuroíit és m árga rétegek tartoznak ide. 
Közvetlenül a barnakőszén-telepek fölött né
hány m éteren belül, olykor töm egesen jelen
nek meg a Num m ulites subplanulatus és Num 
m ulites striatus jellemző Num m ulitesek, vala
m int nagv egyedszámú, de szegényes alakgaz
daságú M ollusca-fauna. E rétegösszetnek m a
gasabb szintjeiben az előbb em líte tt Num m u- 
1'ites.ek társaságában, egyedszámban, különbö
ző O perculina-félék is m egjelenhetnek.

A Num m ulites striatusnak általában tö 
meges jelen léte alapján az e  szintbe tartozó 
képződm ények egyértelm űen a  lutéci em elet
be sorolhatók. A fekvőben levő barnakőszén- 
összlettel való folytonos átm enete a kőszén- 
képződés idejét egyértelm űen a lutéci em elet
ben rögzíti.
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2.14 Num m ulites perforatusos szint.
Az előző képződményekre üledékfolyto

nossággal mészmárga, mészkő, m árgarétegek 
következnek, az üledékciklus tengeri tagoza
taként. Á ltalában gazdagon, nem ritkán kőzet
alkotó m ennyiségben az alábbi alakokat ta 
láljuk:

Num m ulites perforatus, N. brongniariti, 
N. gisehensis, N. striatus, N. variolorius stb. 
E képződmény faunájának rétegtani értéke, 
jellemző m egjelenése folytán a középső eocén 
szintezésében fontos szerepet játszik, s veze
tőszintnek minősül.

Az E—29. sz. fúrásban, ebben szintben 
jelenik meg első ízben a gránátos biotitdácit 
abráziós törmeléke.

2.15 N um m ulites striatusos szint.

A  perforatusos rétegekre üledékfolytonos
sággal, de gyakran helyi diszkordanciával igen 
változatos kifejlődésű sorozat következik. A 
strázsahegyi fáciesegység terü letén  ez a kép
ződménycsoport a mélyebb szintek teljes hiá
nyával közvetlenül a  ^triászra települt. Az 
egész szintet a szárazfölditől a  tengeriig  te r
jedő különféle durva- és finom törm elékes kő
zetek függőleges és vízszintes irányú gyors 
átm enetei jellemzik. A gyors fáciesváltozá- 
s oknak megfelelően az ebbe a  szintbe tartozó 
barnakőszéntelepek is szeszélyes vastagságúak 
és kiterjedésűek, helyenként alaptelepek, má
su tt köztes telepek találhatók, amelyek jó mi
nőségűek (4500 kg/cal. felett).

2.16 N um m ulites millecaputos szint.

A striatusos rétegek fölött Nummulites 
m illecaputos mészhomokkő, kavicsos mészkő 
következik. E képződmény elterjedése az ed
digi megállapítások szerint a strázsahegyi fá
ciesegység terü letére  korlátozódik.

2.17 N um m ulites fabianiis szint.
Közvetlenül a  millecaputos rétegek fölött 

Num m ulites fabianii-tartalm ú kavicsos homok
kő és konglom erátum  települ. A gazdag Fora- 
m inifera-fauna e  viszonylag vékony rétegcso
port korát a felső eocén priabonai em eleté
ben biztosan rögzíti.

I tt  jegyezzük meg, hogy D unántúli Kö
zéphegységben általánosan meglevő glaukoni- 
tos homokkő, am ely a  m illecaputos rétegek fö 
lött. helyezkedik el, hiányzik, s a felső eocén 
üledékhézaggal közvetlenül a lutéci em elet zá
rótagját képviselő m illecaputos rétegekre te 
lepül.

2.18 Gránátos biotitdácit, biotitdácit.

A  pireneusi mozgások során bekövetkezett 
eocénvégi kiemelkedéssel és lepusztulással
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egyidejűleg a területen  a paleogén dácitvulká- 
nosság fő kitörési szakasza következik.

Az eddigi megállapítások szerint a dácit- 
kitörés egerősebben a  lencsehegyi fáciesegy- 
séget érintette. Leginkább az N.striatusos szint
re  települ, olykor apoíiziaszerű benyomulások 
tapasztalhatók.

A dácitra az alsórupáli em elet homok, ho
mokkő és barnakőszén es agyagrétegei követ
keznek, biztosan m egállapítható transzgresszív 
rátélepüléssel. A méhesvölgyi fáciesegység te 
rü letén  a dácit fedi a produktív  eocén réteg- 
összletet. A dácitkitörés folytán a te rü le t É-i 
része így m entesült az egyidejűleg más terü 
leteken folyó igen erőteljes lepusztulástól.

Hegységszerkezet.

A  terü let a D unántúli Középhegység ÉK-i 
részének összetorlódott rögszerkezeti övébe 
esik. Ennek megfelelően, a  rétegek térbeli el
rendeződése a  nagym érvű térrövidülés irányí
tottsága szerint alakul. A szerkezeti form aele
m ek uiralkodóan tö rt formák. Az elvon szolódás 
következtében keletkezett hajlításos és gyüre- 
dezett form ák alárendeltek.

A rögtorlódás irányítottságának megfele
lően egy erőteljesebb ÉNy—DK-i, s egy vala
mivel alárendeltebb ÉÉK—DDNy-i törésrend
szer állapítható meg.

Az előzőekkel tektonikailag szorosan ösz- 
szefügg a harmadik, ÉÉNy—DD-i csapásirányú 
elnyíródási törésrendszer, am elynek kialakulá
sa elsősorban a  D-i vergenciájú rátolódások- 
kal kapcsolatos.

Hidrogeológia.

A  te rü let hidrogeológiai viszonyairól még 
korai lenne állásfoglalásunkat közölni, tek in 
te tte l arra, hogy a viszonylag rövid kutatási 
időszak nem  te tte  lehetővé, hogy huzamosabb 
ideig gyűjtö tt adatok alapján készítsünk k iér
tékelést. Jelenleg m egállapítható, hogy az eo
cén fedü homokos, hcmokköves rétegsorában 
laza porózus kőzetekre jellemző vízmennyiség 
tárolódott, ami úszóhcmok jelleget adhat en 
nek az összletnek. A fekü felől az alaphegy- 
ségből feltörő karsztvízzel az egész területen  
számolni kell, azonban lesznek olyan egysé
gek, am elyeknél a  szerkezet és az üledékkép- 
ződés-fojtó hatása érvényesülni fog.

Jelenleg négy észlelő fúrólyukat képez
tünk  ki. am elyeknél a megfigyelés folyam at
ban van. Az eddigi m érések alapján az átlagos 
víznívó tengerszint feletti magassága viszony-



lag mélyebb, m int a dorogi medence egyéb 
észlelő állomásainál.

További tervek.

A terü le t m egkutatása felderítő, bizonyos 
m értékig előzetes kutatási fázisban van. Az 
eddigi eredm ények feljogosítanak arra, hogy 
mind K-i, m ind É-i irányban a kutatásokat to
vább folytassuk, egészen a  részletes m egkuta
tásig. Ezt nemcsak elsősorban a  fe ltárt nyers
anyag ku tatása  teszi indokolttá, hanem  azok az 
eredm ények is, am elyek alapján javasolni m er
jük, hogy a  Pilis hegység terü letének  hasonló 
részletességű földtani ku ta tásá t az elkövetke
zendő évek m unkatervébe iktassuk be, m ert 
ennek a  terü letnek  részletes ku tatása  az ed 
digi eredm ények alapján indokoltnak látszik.

Разведка месторождения эоценовых бурых углей 
Эстергом— Ленчехедь

Г. Надь—Д -р Н. Сабо

Коротко описываются комплексные геолого-гео
физические работы, давшие наиболее значительные за 
последнее время результаты. На западном склоне гор 
Пилиш эоцен образует три горизонтально хорошо 
отделимых фациальных единицы. Вертикальное 
строение следующее : на коренных породах (триас)
залегают высококалорийные залеж и паралических 
углей можностью 1,4— 17,0 м. На них залегают гори
зонты с N. subplanulatus, N. stria tus, затем пласты по
вторного углеобразования и наконец — горизонты с 
N. m ülecaput и N. Fabiani. Хорошо выражен на данной 
территории палеоценовый дацитовын вулканизм, про
дукты которого налегают на горизонт с Numullites 
stiatus. В покрывающих слоях дацита в отложениях 
нижнерупельского яруса такж е происходило образо
вание высококалорийных углей.

В заключение авторы дают краткое описание 
структуры месторождения.

A halimbai és nyírádi bauxitelőfordulások karsztos fekvője
írta: Bíró Béla

összefoglalás: a  halim bai és nyirádi baux it
előfordulások karsztos fekvője között lényeges 
eltérés m utatható  ki. A nyirádi te rü lten  a  bau
x it fekvőjét m indenütt dolomit képezi. Jellem 
ző a bauxit különálló lencsés települése, az erős 
tektonikai igénybevétel hatására nagyobb szint- 
különbségek létrejö tte , a dolomit erős karszto
sodása és mállása. A dolomit csak egy-két m é
ter vastagságban cem entálódott el a  bauxittest 
alatt, s így nagyfokú a karsztvízveszély. A ha
limbai medencében, a  dolomit m ellett, a m é
lyebb terü leteken  a dachsteini mészkő kerül 
túlsúlyba. A tartós erózió viszonylag nyugod- 
tabb karsztos peneplént hozott létre, m elyen 
a bauxit összefüggő telepet alkot. Jellem zőek 
a kisebb tektonikai eredetű  szintkülönbségek, 
jellegzetes karsztform ák, a fekü 20 m -t is 
meghaladó vastagságban való elcem entálódása 
bauxitos agyaggal, ami egyben a bányászat 
szám ára kisebb fokú karsztvízveszélyt is je 
lenti.

A halimbai és nyirádi bauxitelőfordulások 
földtani alapzatát a Bakony-hegység más ré 
szeihez hasonlóan a felsőtriász képződmények
alkotják.

A felsőtriász fődolomit és dachsteini mész
kő karsztos, egyenetlen térszínére közvetlenül 
települ a bauxit. A karsztos fekü tér-színi for
máival, tektonikai árokrendszereivel határozza 
meg a bauxit e lterjedését és vastagságát, ami 
a  m inőségre is hatással van, és irányadó a  k u 
tatófúrások telepítésénél. A bányák feltárása é 
lem űvelése szem pontjából vizsgálni kell az

egyes bauxitelőfordulások fekvőjének általános 
helyzetét, kisebb területegységek karsztos for
m áit, a karsztosodás mélységét, valam int a  k a r
bonátos kőzetek fizikai és szilárdságtani tu la j
donságait. Ezen tényezők m eghatározzák az 
egyes terü leteken  kialakítandó bányászati fel
tárási és m űvelési mód m egválasztását, a  karszt
vízszint a la tti bányam űvelés vízveszélyességé- 
nek m értékét.

A hazai bauxitelőfordulások terü letén  a  do
lomit, illetve a  dachsteini mészkő vastagságát 
nem  ism erjük, mivel m élyfúrásokkal ezideig 
még sehol sem  haránto lták  át. Hatalm as te rü 
leti kiterjedése, valam int az eddigi feltárások
ból vastagságát több 100 m -re  tehetjük.

A bauxit képződését megelőzően hosszú 
időn á t a felszínen levő karbonátos kőzetek 
erősen karsztosodtak, am it az erős tektonikai 
igénybevétel is elősegített. A karsztosodás 
mélysége és a  m állott réteg vastagsága csak 
kevés helyen ism ert pontosan, az eddigi feltá
rások és fúrások alap ján  a fekünek m integy 
10—30 m -es felső része karsztosodott erőseb
ben.

A felsőtriász karbonátos kőzetek karszt
m orfológiáját vizsgálva a  szorosabb értelem be 
ve tt halim bai medence és a nyirádi te rü le t kö
zött lényeges különbségeket lehet m egállapítani.

Nyirádi terület

A nyirádi bauxitelőfordulások terü letén  az 
eddig elvégzett m élyfúrások és bányászati fel
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