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A DOROGI-MEDENCE K-I PEREMÉNEK FÖLDTANI FELÉPÍTÉSE

írta : N agy G éza

Alábbi vizsgálati eredményeink a Dorogi-medence bányászatilag feltárt 
központi részétől ÉK-re, Esztergom, Pilisszentlélek, Pilisszentkereszt, Pilis- 
csév, Kesztölc, Esztergom tábor által határolt, mintegy 100 km2 nagyságú 
területre vonatkoznak.

E terület földtani felépítésében triász, eocén és oligocén üledékek, vala
mint paleogén és miocénkori vulkánitok vesznek részt. Az ezekkel kapcsolatos 
korábbi nézeteknek sajá t vizsgálatainkkal tö rtén t összevetése képződmény- 
csoportonként a következő eredményt adja.

Triász
Schafarzik F. (1884) szerint a felső-triászba sorolt, jól rétegzett, szürke, 

töm ött bitumenes mészkő felett a raeti emeletet szürke, aprókristályos fődolo
m it, m ajd dachsteini mészkő, illetve annak heteropikus fáciese, az aviculás 
mészkő képviseli. Schafarzik F. ma már nyilvánvalóan téves felfogását a hegy
ségszerkezet félreismerésének tulajdoníthatjuk. Véleménye szerint a Csere
pesvölgyben, és a tőle D-re eső Feketehegyen megjelenő felső-triász rétegek 
egy szinklinális E-i és D-i szárnyában bukkannak elő. A valójában igen bonyo
lult, rátolódásos-töréses szerkezetnek ilyen nagymérvű félreismerése vezethetett 
oda, hogy a triász rétegsornak csaknem a legalján megjelenő aviculás rétege
ket a dachsteini mészkő heteropikus fáciesének tekintette .

Lényegében ugyanezt ismétli meg Schafarzik F. —V endl A. (1929) is, 
néhány, az aviculás összletből származó [Avicula (Pteria) contorta Portl., 
Modiola minuta G oldf.?] raeti alakokkal azonosított ősmaradvány felemlíté
sével.

ORAVECZ J. (1961) az aviculás mészkőből általa gyű jtö tt ősm aradvány
társaság alapján, amelyben a túlsúlyban levő kassziáni faunaelemek mellett 
néhány, nóri emeletre utaló alak is található, az összlet rétegtani helyét a 
karni emelet felső részén jelöli meg, hangsúlyozva, hogy az aviculás mészkő 
legfelső rétegei már a nóri emelet legalsó szintjét képviselhetik. A kövületes 
rétegek fekvőjében levő bitumenes mészkő- és dolomitrétegeket a raibli szintbe 
helyezi.

Balogh K. (1962) szerint a Pilis — Feketehegy rétegsora nóri fődolomit
ta l kezdődik, amelyre sötétszürke, bitumenes dolomit, majd az aviculás mész- 
kőösszlet következik, fedőjében Halobia aff. norica K ittl . tartalm ú halobiás
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dachsteini mészkővel. Ez utóbbi felfelé a raeti emeletbeli, tulajdonképpeni 
dachsteini mészkőbe megy át.

Saját megfigyeléseink alapján a természetes és mesterséges feltárásokból 
ismert legmélyebb rétegtag mikrokristályos, réteges, pados megjelenésű, sárgás
éi szürkésbarna dolomit, mely a Feketehegy ÉNy-i végén, a Fehérkő csaknem 
100 m-es sziklafalának alján jelenik meg, s DNy-ra, m ajd D-re forduló pász- 
tában, számos törés által megszakítva, egészen a Feketehegy csúcsáig felhú
zódik. A dolomitösszlet felső szintjében egy vastag, a barna dolomit törmelék- 
anyagát magábazáró, breccsás, szürke mészkőpad megjelenése u tán  vastag
pados, csaknem fehér dolomit következik. Ennek felső padjára elmosódott, 
de gyors átm enettel, 10—20 m ossz vastagságban sötét, szürkésbarna, vékony- 
réteges, lemezes mészkő települ. A lemezes mészkő felfelé fokozatosan a réte
ges, pados, különböző árnyalatú  szürke és barnásszürke, alárendelten dolo
mitbetelepüléseket tartalm azó, egyes szintjeiben kövületes, aviculás mészkőbe 
megy át. Az aviculás összlet vastagságát mintegy 200 — 250 m-re tehetjük.

A Cserepesvölgy Szalma-híd feletti szakaszán a feketehegyivel egyező 
rétegek jelennek meg, de ezek az erős tektonikai igénybevétel m iatt igen 
zavart helyzetűek. A patakm ederben levő feltárás K-i végén a barnásszürke, 
sötét, lemezes mészkő két különböző helyzetű rétegcsomagban tektonikusán 
megismétlődik, m ajd erősen zavart, néhol függőlegesen álló rétegekkel helyen
ként kövületeket is tartalm azó aviculás mészkő jelenik meg. A völgy É-i olda
lában, a Faichtinger-útjáig terjedően, a máskülönben fekvőben levő barim 
dolomit rátolódott a lemezes és aviculás mészkőre.

E klasszikus feltárás volt egyik alapja a pilisi triász vizsgálatoknak. 
Az elmondottakból kitűnik, hogy a viszonylag nyugodtabb helyzetű fehérkő- 
feketehegyi szelvény beható ismerete nélkül e zavart településű rétegeknek 
még helyes egym ásutánját sem lehet megállapítani. Ezért születhettek olyan 
elképzelések, amelyek szerint ezek a rétegek a feketehegyinél idősebbek.

A Feketehegy ÉNy-i harm adában, az esztergomi — pilisszentléleki határ 
közelében sötétszürke, bitumenes dolomit jelenik meg, amelynek az aviculás 
mészkővel való kapcsolata szorgos kutatás mellett sem tisztázódott meg
nyugtató módon. Eddigi megfigyeléseink szerint a Feketehegyre vezető cser- 
készút mentén az érintkezés tektonikus, mindamellett üledékföldtani vizsgá
lataink azt valószínűsítik, hogy ez, a nóri emelet legalsó szintjét képviselő bitu
menes dolomit az aviculás összletből fokozatos átm enettel fejlődik ki.

A hegység orográfiai csapását DK felé követve a fődolomitnak parallelepi- 
pedonos elválású, érdes felületű, mikrokristályos, világosabb szürke, legfelső 
részén csaknem fehér változata jelenik meg. Ezt a dolomitot tá rják  fel több 
ponton az esztergom — dobogókői m űút bevágásai, valam int a Feketekő 
(Hrebeny) impozáns sziklafalában is ez jelenik meg.

A fődolomit felett jellegzetes, barnafoltos, világos sárgásszürke, egyes 
helyeken rossz megtartású, kicsiny — Halobia norica KiTTL.-re emlékeztető 
— kagylókat tartalmazó, ún. halobiás mészkő következik.

E mészkő vékony csiszolatban igen sok organogén alkotó elemet ta r ta l
maz: apró, eddig m eghatározatlan Foraminiferák, szabálytalan és tömlőszerű, 
algákra emlékeztető m aradványok, Molluscum-héjtöredékek figyelhetők meg 
benne. Makro- és mikroszkópos sajátságai alapján a halobiás mészkő csaknem 
minden esetben biztosan felismerhető, térképezésnél különválasztható.
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A halobiás mészkő középhegységi viszonylatban mindeddig egyedülálló 
kőzetfáciest képvisel: a fődolomit és a nagyvastagságú dachsteini mészkő- 
összlet átm eneti képződménye. A szomszédos területekről általánosan ismert 
— a dachsteini mészkő és fődolomit váltakozásából álló — átmeneti rétegeket 
a Pilishegység ÉNy-i részén sehol sem találjuk  meg. Egyedül az esztergomi 
Várhegyen figyelhető meg ilyen jellegű átm eneti kőzettípus, ahol minden egyes 
pad alsó része jellegzetes, parallelepipedonos elválású fődolomitból, felső része 
pedig tiszta, igen gyakran Megalodus-á t metszet eket tartalm azó dachsteini 
mészkőből áll. A dolomit — mészkő váltakozás itt  rétegen belül történik és 
rétegenként ismétlődik.

A Pilishegység ÉNy-i részén a halobiás mészkőből elmosódott átm enet' 
tel fejlődik ki az alsó részén jobbára sárgásszürke, magasabb szintjeiben á lta
lában fehér, töm ött szövetű, kagylós — szilánkos törésű dachsteini mészkő. 
A dachsteini mészkő képződése minden kétséget kizáróan már a nóri emelet
ben megindult, de keletkezése a raeti emeletben is foly tatódhatott. Erre utal 
a Velka Skala ÉNy-i végén, csaknem a liász rétegek közvetlen fekvőjében 
levő, nagy Megaloduszokat tartalm azó mészkőpad.

Ö s s z e f o g l a l v a  a triász képződmények vizsgálatának eddigi eredményeit, a követ
kezőket állapíthatjuk meg:

1. A Pilishegység eddig megismert triász rétegösszlete esetleg már a ladini emelet leg
végén vagy a karni emelet elején kezdődő és a raeti emeletben záruló dolomit — mészkő sorozat
ból áll (1. ábra).

2. A triász képződmények a bonyolult, töréses -  rátolódásos szerkezetű hegység ÉNy-i 
részétől D K felé fiatalodó irányzattal, olykor törések mentén megismétlődve jelennek meg. 
A rétegek a nagymérvű szerkezeti igénybevétel miatt ÉNy -  E — É K  felé utólagosan erősen 
kibillentek.

3 . Az aviculás mészkőösszlet O R A V E C Z  J .  faunisztikai feldolgozása alapján a karni emeletbe 
helyezhető. Mivel a mészkőből néhány, nóri emeletre utaló alak is előkerült, a korbesorolás kissé 
bizonytalan. Szerintünk ez az ellentmondás megnyugtató módon úgy oldható fel, ha a különböző 
szintekben elhelyezkedő kövületes rétegek faunáját szintenként, a rétegsoron belül pontosan 
rögzített helyzetük szerint külön-külön, esetleg variációs statisztikai módszerrel értékeljük.

4. Az ÉNy-i Pilis triász képződményei mind kőzetkifejlődésüket, mind faunájukat tekintve, 
lényegesen különböznek a Budai-hegység hasonló korú képződményeitől. Nem azonosíthatók 
minden további nélkül a szomszédos hegységek középhegységi jellegű felső-triász képződményei
vel sem. Viszonylag nagyobb kőzettani és faunisztikai hasonlóság mutatkozik a pilisi és a csővári 
triász képződmények között, bár ebben az összevetésben hangsúlyoznunk kell a csővári rög
területen a hasonló vagy éppen azonos litofáciesek mélyebb rétegtani helyzetű megjelenését.

Jura

A Velka Skala ÉK-i oldalán, valam int a Velka és Béla Skala nyergében 
levő júra képződményekkel VlGH G. foglalkozik.

Eocén

Alsó-eocén képződményt először Schafarzik F. (1884) említ a Cserepes
völgyből, s középső-eocén „numm ulitképződm ényeket” m uta t ki a Lencsehegy, 
Bottyán-árok és a Strázsahegy környékéről. A Kis- és Nagy-Strázsahegy ho
mokkő- és alárendeltebb édesvízi mészkőrétegeit a ,,striata-em eletbe” sorolja. 
A Strázsahegy É-i előterétől a Lencsehegyig húzódó pásztából Nummulites 
perforatus-os agyagot, N. striatus tartalm ú homokkövet, valam int szürke,
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édesvízi mészkövet ír le. A Bottyán-árokban N. perforatus-os mészkő, agyag 
és N. striatus-os mészkő jelenlétét m utatja  ki. Felső-eocénbe sorolja a Kis- és 
Nagy-Strázsahegyen található ,,tschihatscheffi mészkövet” .

Idevonatkozó vizsgálataink célja a dorogi eocén medence ÉK-i és K-i 
irányban történő lehatárolása, a produktív eocén képződmények К  felé való 
elterjedésének megállapítása, s nem utolsó sorban a Dorogi-, Pilisvörösvári- és 
Kósdi-medence összefüggésének nyomozása. Eddigi megfigyeléseink szerint 
a K-i medenceperemen belül 4 kisebb fáciesegység különíthető el:

1. a kis- és nagy-strázsahegyi;]
2. lencsehegyi;

: 3 . cserepesvölgyi;
4. Bottyán-árki fáciesegység.

Legidősebb harmadidőszaki képződménynek (tekinthetjük a Szárazfar - 
kas-völgy és a Bottyán-árok felső szakaszán található, durvaszemű, kovás 
kötőanyagú tűzkőbreccsát, amely valószínűleg a Velka Skálán roncsokban még 
ma is meglevő jú ra  tűzkőnek a felső-kréta — alsó-eocén szárazulati időszakban 
lepusztult, reziduális származéka lehet.

Az üledékképződés csak a középső-eocénben ö ltött kiterjedtebb méreteket. 
A lencsehegyi fáciesegység kivételével, ahol a teljes rétegösszletet eddig külön
böző nehézségek m iatt még nem ismerjük, m indenütt igazolhatóan lutéci 
képződmények transzgredálnak a különféle alaphegységtagokra, vagy a lutéci 
emelet idején keletkezett vulkáni képződményekre.

1. A strázsahegyi féciesegység uralkodóan pszefites — pszammitos kőzetek
ből áll. Alsó tagozatának finom- és középszemű, jól osztályozott és rétegzett 
kovás homokkor étegeiben semmiféle ősmaradvány nincs. A homokkő először a 
karrosodott triász mészkő egykori felszíni mélyedéseit tö ltö tte  fel, jellegzetes 
iszapfolyásos formák kíséretében. Felső tagozatát az előzőnél durvább szemű, 
olykor konglomerátumba átmenő, vastag, meszes homokkő alkotja. Rétegei 
közé több szintben barnásszürke növényi szár m arad vány okát, összelapult 
csigakőbeleket tartalm azó, alsó és felső határán  szenes agyaggal kísért édes
vízi mészkőlencsék iktatódnak. A homokkő egyes rétegei Foram iniferákat és 
gazdag Molluscum-faunát tartalm aznak. A belőle gyű jtö tt és K e c s k e m Ét i n É 
K ö r m e n d Y A. által m eghatározott fauna alapján a meszes homokkősorozat 
a lutéci emelet felső részébe helyezhető. A strázsahegyi homokkő összlet mindkét 
tagozata uralkodóan metamorf eredetű ásványokból áll. Legfontosabb a kata- 
klázos kvarc, m etam orf eredetű turm alin, különféle csillámok, sőt a durva- 
homok-frakcióban jól ill. közepesen kop ta to tt kvarccsillámpala-szemcsék is 
megjelennek. A homokkőösszlet felett felső-eocénbe tartozó nummuliteszes 
mészkő csekély kiterjedésű, lepusztulásból m aradt roncsait találjuk.

2. A lencsehegyi fáciesegység a Nagy-Strázsahegvtől É-ra levő 212 m-es 
m agaslattól a Lencsehegyig húzódó sávban helyezkedik el. Eddig megismert 
legalsó tagozata sötétszürke, molluscumos, homokos, kavicsos márga. Ennek 
felső szintje vékony, palás barnakőszénrétegeket, dácit-, illetőleg dácittufabete
lepüléseket tartalm az. Felső tagozatát a m árgára települő, finomszemű homok
kővel összefogazódó édesvízi mészkő alkotja. A kavicsos m árga K e c s k e m é t i 
Т.-né faunam eghatározása alapján a lutéci emelet alsó részébe sorolható.

3. A cserepesvölgyi fáciesegység rétegsora foraminiferás, tengeri mészkővel 
indul, majd hamarosan csökkentsós vízi Molluscum-faunát tartalm azó, sötét
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2. ábra. A Dorogi-medence K-i peremének harmadidőszaki képződményei 

Fig. 2. Tertiary formations of the eastern border of Dorog Basin



A Dorogi-medence K-i peremének földtana 1 8 9

szürke mészmárgarétegelckel folytatódik. E rövid időtartamú tengeri — csökkent - 
sósvízi üledékképződési szakaszt a tengeri rétegeken túlterjedő, partszegélyi 
palás barnakőszénképződés váltja fel. A nagyobb elterjedési! palás barnakőszén 
ezért sok helyütt közvetlenül az egykori medencealjzatot alkotó triász mész
kőre, vagy — néhol — biotitdácit mállott felszínére települ. A középső tagozat 
változó szemnagyságú, egyes részein márgabetelepüléseket tartalmazó homok
kő összlet. E faunaszegény, durva-, közép-, finomszemű rétegek szakaszosan 
ismétlődő sorozatából összetevődő homokkő összlet sikérparti, csökkentsós- 
vízi képződésre utal. A felső tagozatban levő már да —agyag sor ozat sem mond 
ennek ellent; az eltérő kőzetfácies az anyagszállításban bekövetkezett válto
zás következménye lehet. A felszínen legellenállóbb homokkőtagozat a csere
pesvölgyi feltárásokból régóta ismert, azonban faunaszegénysége és kőzettani 
hasonlósága alapján hárshegyi homokkőnek tartották. Ez a hasonlóság csak 
látszólagos. Az üledékkőzettani vizsgálatok a kétféle homokkő között alap
vető ásványtani és kőzetszöveti különbséget mutatnak. Általában jellemző 
a K-i medenceperemen levő eocén homokkövek nagyobbmérvű osztályozott- 
sága, irányított kőzetszövete. Ezért ezek a rétegek még fauna hiányában is 
megkülönböztethetők az oligocén homokkőtől.

4. A Bottyán-árok tengeri eredetű Nummulites perforatus tartalm ú 
márga-, mészkő és homokos mészkőrétegei az ÉNy-i Pilisnek csaknem legmaga
sabb (390 — 450 m A.f.) topográfiai helyzetű részeinek tektonikusán lezökkent, 
erózió-árnyékban levő pontjain m aradtak fenn. A Bottyán-árok felszínre is 
kibukkanó eocén képződményei kb. 40 m, míg a kiemeltebb helyzetben levő 
Kishegy hasonló (fúrásban kim utato tt) rétegei mindössze 3 m vastagságban 
m aradtak meg.

Ö s s z e g e z v e  az elmondottakat, a K-i medenceperem eocén képződményeiről a követ
kezőket állapíthatjuk meg:

1. A Dorogi-medence felé feltehetőleg ÉNy-ról előnyomuló transzgresszió területünket 
csak a lutéci emelet elején érte. Alsó-eocén üledékképződésről eddig semmi biztos adatunk 
nincs. Ez a terület eddigi ismereteink alapján a júra időszak végétől a középső-eocénig szárazulat 
volt (2. ábra).

2. A  középső-eocénben meginduló transzgresszió rövid tengeri szakaszát horizontálisan 
és vertikálisan egyaránt nagy fáciesgazdagságú, édes-, és csökkentsósvízi, partközeli üledékkép
ződés váltja fel. A tengeri üledékek vastagsága a medence központi része felé növekszik, E K  
felé csökken, sőt távolabb ezek a rétegek teljesen kimaradnak. A törmelékanyag É ill. É K  
felől, a Veporidák metamorfitjainak lepusztulásából származtatható. A sekély üledékgyűjtő 
medence gyors feltöltődése a felső-eocén nummuliteszes mészkő képződését területünkön vi
szonylag kis területre korlátozta. E képződmény csekély elterjedését a későbbiekben a lepusz
tulás még inkább csökkentette.

3. A tengeri eredetű eocén rétegeknek az ÉNy-i Pilishegység legmagasabb pontjain való 
jelenléte megerősíti azt a szerkezetföldtani megállapításunkat, mely szerint e hegység feltor
lódása egészen fiatal korú. A mai Pilishegység nem volt -  de nem is lehetett -  a dorogi paleo- 
gén medence ősföldrajzi határa.

4. A Pilishegység területe az eocénben szerkezetileg preformált küszöb lehetett. Terüle
tén végbemenő földtani történések gyors változásai kedvezőtlenül befolyásolták a kőszénkép
ződés lehetőségét. A gazdaságilag jelentéktelen vékony középső-eocén barnakőszéntelepek 
csupán jelzik a Dorogi-medence belsőbb részein egyidejűleg folyó, és gazdaságilag értékes kő
széntelepeket eredményező eocén barnakőszénképződést.

5. Az eocén üledékekhez kapcsolódó dácitvulkanizmus a mobilis medencealakulat és az 
egykori, viszonylagos nyugalomban levő, főleg kristályos kőzetekből álló szárazulat határvona
lának közelségére utal.
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Oligocén

SCHAFARZIK F .  (1884) az oligocénnek mindhárom tagozatát k im utatja; 
a Pilis környékén levő hárshegyi homokkövet csupán kőzettani hasonlósága, 
míg a Pilisszentkeresztről és az esztergomi ,,Rági téglaház” agyagbányájából 
leírt ,,kiscelli tályagot” Foraminiferái alapján helyezi az alsó-oligocénbe. A Kis- 
Strázsahegy, továbbá Kesztölc környékén található homokos agyag-, homok-, 
homokkőrétegeket faunájuk alapján a középsö-oligocén „tongrien” emeletébe 
sorolja. A Kesztölc környékén előbukkanó fehér, ,,Pectunculus obovatus ta r 
talm ú” homokot felső-oligocén korinak ta rtja .

A K-i medenceperem oligocén képződményei szembetűnő átmenetet 
képviselnek a Dorogi-medence és EK-Magyarország oligocén fáciesterületei 
között. Az eocén és az oligocén között területünkön is jelentős kiemelkedést 
okozott a pireneusi hegységképződés, és a már eredetileg sem vastag eocén 
képződmények egy része (Cserepesvölgy) az oligocén-eleji lepusztulás áldozatául 
esett.

Az új transzgresszióval beköszöntő oligocén üledékképződés alsó tago
zatát területünk nagy részén igen változatos, palás aleurittól durva konglo
merátumig változó törmelékes összlet, gyűjtőnevén ,,hárshegyi homokkő összlet” 
vezeti be. Az esztergomi várhegy — szenttam áshegyi szelvény, és az ennek 
folytatásában m élyített E. —18. sz. fúrás rétegsorának tanúsága szerint a 
hárshegyi homokkő felső része sekélyvízi, lagunás képződésű, pirites — gipszes 
homokkőbe megy át. Erre gyors átm enettel a szürke foraminiferás agyag — 
agyagmárga nagyvastagságú, kőzettanilag nehezen tagolható összlete követ
kezik. Hasonló, lagunás jellegű képződésre u tal a klastrom pusztai Kishegyen 
a hárshegyi homokkő összletben megjelenő no vény lény omatos, néhol is zap- 
folyásos form ákat m utató palás aleurit is. A hárshegyi homokkő összlet viszony
lag rövid ideig tartó  képződését az üledékgyűjtő gyors megsüllyedése követte. 
Pilisszentlélek környékén a hárshegyi homokkő összlet hiányzik.

Az oligocén középső tagozatát képviselő foraminiferás agyagösszlet vékony, 
transzgressziós alaprétegekkel települ az addig szárazulaton levő gránátos 
biotitdácit m állott felszínére. Az alaprétegek barnakőszénzsinórokkal átszőtt 
középszemű homokkő és márga váltakozásából állnak. Közülük egyesek brecs- 
csásak: az alsóbb homokkőrétegek anyagát, valam int a dácit feldolgozott 
törm elékét tartalm azzák. Az alaprétegek vastagsága mindössze néhány méter. 
Az elm ondottak amellett szólnak, hogy a nagyvastagságú foraminiferás agyag
összlet keletkezése az üledékgyűjtő medence hirtelen és nagymérvű süllyedése 
mellett indult meg. A foraminiferás agyagösszlet mindvégig tartalm az ugyan 
több-kevesebb homokot, felső részén azonban erősen elhomokosodik, egyre 
gyakrabban iktatódnak közbe laza homokkőrétegek. Az oligocén felső tagoza
tában a Dorogi-medence központja felé eső részeken általánosabb a homok, 
homokkő, durva homokos agyag, míg a Dunazug-hegységgel határos területen 
ezeket heteropikus fáciesként finomhomokos csillámos agyag (slír fácies) váltja  fel.

Az oligocén képződmények vízszintes és függőleges tagolása az elég nagy
számú természetes és mesterséges feltárás összehasonlító vizsgálata alapján 
jó közelítéssel megoldható. A korbesorolást az alsó tagozat faunamentessége és 
a felső tagozat faunaszegénysége nehezíti, csupán a középső tagozat rupéli 
kora állapítható meg biztosan.
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Mindezt ö s s z e f o g l a l v a ,  területünk oligocén képződményeiről a következőket álla
píthatjuk meg:

7. Az oligocén iiledékösszlet egésze az eocénvégi — oligocéneleji szárazulati periódust követő 
új üledékciklus É K  felől előrenyomuló transzgressziós (tengeri) és regressziós «(sekélytengeri, 
csökkentsósvizi) szakaszát képviseli. r

2. A  transzgressziós szakasz jól kimutathatóan két ütemű. Elsőként a mélyebb helyzetű 
területek durvatörmelékes üledékei rakódtak le. A süllyedésnél gyorsabb üledékképződés a 
medence gyors feltöltődését eredményezte, és a durvatörmelékes képződményeket lagunás jel
legű üledékképződés váltotta fel. Ekkor keletkezett a hárshegyi homokkő összlet alsó és felső 
tagozata (2. ábra). A második lépcsőben az üledékgyűjtőnek az előzőnél nagyobb mérvű és hir
telen megsüllyedése túlterjedő transzgresszióval az egész terület tengerrel történő elborítását 
eredményezte. A tengeri agyag — agyagmárga korát a benne levő mikrofauna a rupéli emelet
ben rögzíti. Mivel ez utóbbi szakasz kora biztosan megállapítható, a transzgresszió első szaka
szában keletkezett hárshegyi homokkő összlet kora a lattorfi emelet legfelső részébe, az oligocén
eleji szárazulati időszak és a rupéli emelet közé tehető.

3. A tengeri üledékösszlet felfelé fokozatosan partközelibb, homokos és nyílt, sekély vízi 
eredetű, nagy vastagságú homokos agyagba (slír fácies) megy át. E rétegösszletben található, 
csökkentsósvízi jellegű mikrofauna az összlet korát a katti emeletben valószínűsíti.

Paleogén vulkáni képződmények
Schafarzik F. (1884) kétféle vulkáni kőzete t: a ls ó - m e d i te r r á n  korinak ta r 

to tt  ,,labradorit-biotit gránát trach y t”-ot és szarm ata emeletbe sorolt ,,labra- 
dorit amphibol trach y t”-ot különböztet meg.

L engyel E. (1953, 1951a, 1951b) a Dunazug-hegység vulkáni képződ
ményeit két nagyobb egységbe sorolja. A g r á n á to s  b io t i ta n d e z i t - f é le s é g e k e t  a 
középső-oligocénben meginduló, és a miocén közepéig tartó  vulkanizmus 
kezdeti szakaszán, főképpen szubvulkáni úton keletkezett képződménynek 
ta rtja . A hegység nagyobb részét alkotó p ir o x é n  a m f ib o la n d e z i t - v á l to z a to k a t  
az alsó-mediterránba helyezi. A dunazug-hegységi vulkanizmust az idő függ
vényében egyre bázisosabb kőzetképződést eredményező folyam atnak tekinti.

Ű jabb vizsgálataink alapján nem látjuk  indokoltnak a gránátos b io titan
dezit (dácit) szubvulkáni szárm aztatását. Nem értünk egyet a vulkáni kőze
tekkel érintkező üledékes kőzetek eddigi korbeosztásával sem, mivel ennek 
fontos szerepe van a kitörések korának meghatározásában is.

Barabás A . - S zékyné Fux V. (1953) a dunántúli felső-eocén vulká
nosságról írt t anulm ányukban a nyergesúj falusi biotitandezittufás képződ
mények dácitos jellege alapján megállapítják, hogy azoknak az észak-dunán
túlitól független kitörési centrumból kellett származniok. A Dorog környéki 
tufás képződményeket a Mátrából, Recsk környékéről, esetleg Nagybörzsöny 
vidékéről, eolikus szállítás révén szárm aztatják.

Z elenka T. (1960) Pilisszentkereszt — Sikáros környékén tanulmányozza 
a Dunazug-hegység vulkáni és üledékes képződményeit. Legfontosabb meg
állapítása az idősebb vulkáni képződmények dácitos jellegének felismerése. 
Ez utóbbiak korát más területekkel történő összevetés alapján a helvéti eme
letben adja meg.

M egállapításunk szerint a paleogén képződményekhez különféle vulkáni 
kőzetek kapcsolódnak. Korábban a vizsgálatokat végzők egy része gránátos 
biotitandezitnek, mások gránátos biotitdácitnak határozták meg ezeket. 
Szövetük, illetve ásványtani jellegük és kémiai összetételük alapján — G yar
mati P. szíves megállapítása szerint — dácitnak, egyes változataik riodácitnak 
minősülnek.
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A lencsehegyi fáciesegység területén erősen bontott biotitdácit és tu tit 
fogazódik a faunával is igazolt alsó-lutéci kori kavicsos márgarétegek közé. 
A márgaösszlet felsőbb rétegeiben a dácit feldolgozott törmeléke is megtalál
ható. A cserepes völgyi fáciesegység területén, a Kis-Cserepes Ny-i oldalán kö
zépső-eocén rétegek transzgredálnak az egykor medencealjzatot képező grá
nátos b iotitdácit m állott felszínére. Pilisszentlélek környékén a rupéli agyag - 
összlet transzgredál gránátos biotitdácitra. A transzgressziós alaprétegek 
felsőbb szintjében a dácit abráziós törmeléke is megtalálható (Pszl. —2. sz. 
fúrás). Az esztergomi gyakorlótéren levő kőfejtőben a dácitra egyelőre közelebb
ről meg nem határozott korú, oligocén homokos agyag és laza homokkő települ. 
A legalsó rétegekben itt  is megtalálható a dácit erősen bonto tt törmeléke.

A K-i medenceperemen, többségükben ma még pontosan nem tisztázott 
helyzetben, nagy felszíni kiterjedésben találjuk meg a dácit különböző válto
zatait (Babszky-hegy, Sárosvölgy, Kis- és Nagy-Cserepes, Suller). Külön 
említést érdemel a Nagy-Strázsahegytől DK-re levő Babszky-hegy, ahol a 
paleogén dácit és az alsó-torton amfibolandezit együtt jelenik meg. A földtani 
és hegységszerkezeti tények figyelembevételével valószínűnek tartjuk , hogy 
a Babszky-hegy nagyszerkezeti vonalak csomópontjában kialakult kicsiny 
vulkán, amely a területünkön vulkánizmussal kísért kéregmozgások idején 
kétízben is m űködött.

A Dorogi-medence távolabbi pontjairól is ismerünk hasonló vulkáni 
képződményeket. Nyergesújfalu környékéről régóta ismeretesek biotittufitos 
rétegek. Tokod környékén számos fúrás hasonló képződményeket harántolt. 
A Kenyérmezőn m élyített Esztergom 20. sz. fúrás az eocén — oligocén határ 
tájékán m integy 45 m vastagságban gránátos b iotitdácitot harántolt. Párkány 
(Sturovo) környékéről hasonló rétegtani helyzetben csaknem tisztán biotit- 
ból álló tufitos réteget m utattak  ki a fúrások.

Ö s s z e f o g l a l v a  a paleogén vulkanizmusra vonatkozó vizsgálati eredményeket, a 
következőket állapíthatjuk meg:

/ .  A Dorogi-medence K-i peremén két rétegtani szintben jelennek meg a dácit különféle 
változatai (2. ábra): a)  A középső-eocén üledékekhez kapcsolódó dácitoknál vagy biztosan meg
állapítható a szingenezis, vagy a vulkáni képződménynek a fedőkőzeteknél idősebb volta bizo
nyítható. b) Azokon a helyeken, ahol a dácit fölött oligocén rétegek vannak, minden esetben 
kétségtelen ezek transzgressziós települése.

2. A dácitnak lakkolitszerú benyomulását, a vele érintkező üledékes kőzetek megpörkö- 
lődését vagy egyéb elváltozását, a paleogén rétegek áttörését eddig sehol sem tapasztaltuk. 
Nem találtunk a dácitban eocén vagy oligocén kőzetzárványokat sem. Lényeges körülmény ezzel 
szemben az, hogy a környező területek oligocén üledékeiben a dácit jellemző színes ásványai 
uralkodnak.

3. Az elmondottak alapján az a korábbi felfogás, amely szerint a dácitvulkánosság a helvét 
emeletben zajlott, nem tartható. A Dorogi-medence dácittufitos homokköveinek piroklaszti- 
kum-anyagát más hegységek területéről származtatni szükségtelen.

4. A középső-eocénben meginduló és az eocén végén — oligocén elején kiteljesedő dácit
vulkánosság a pireneusi hegységképződés idején, a K-i medenceperem szerkezeti erőhatásoktól 
erősen igénybe vett övezetiben következett be.

Miocén vulkánosság
Miocén üledékek területünkön nincsenek. I t t  kell azonban megemlékez

nünk az alsó-tortonnak m inősített amfibolandezit képződményekről. 
A Dunazug-hegység DNy-i peremén levő am fibolandezittufa és -agglomerátum 
meg-megszakadó foltokban Esztergomig és Kesztölcig nyomozható. A külön-
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böző oligocén rétegtagokra települő vulkáni összlet vastagsága és a törm elék
anyag szemnagysága Ny és D felé csökken. A Dobogókő hegycsoportjához 
tartozó Hárommező környékén az agglomerátumban levő bombák átmérője 
10—100 cm körüli, Esztergom környékén a tufa túlsúlyba kerülésével a bom 
bák nagysága 5 — 20 cm-re csökken. Lávakőzetet csak a K-i részekről, a Szakó- 
hegy és a pilismaróti Malomvölgy környékéről ismerünk. Ezek alapján a k i
törés centrum a a Dobogókő É-i előterében valószínűsíthető.

Hasznosítható anyagok

A Feketehegy, továbbá a klastrom pusztai Vörös-út és Szénás-út környé
kén található, 63 — 85% Fe20 3-tartalm ú oxidos — hidroxidos vasérc a Pilis- 
hegység dilatációs töréseihez kötve jelenik meg; gyakran a töréseket kísérő 
tektonikus mészkőbreccsa kötőanyagát alkotja. A hegység egész területéről 
általánosan ism ert hidrotermális tevékenységgel hozható kapcsolatba. Másik 
érdekesség a Szénás-út szomszédságában található, 20% P20 5-ot tartalm azó, 
foszforitos homokkő, amelynek keletkezéséről, rétegtani hovatartozásáról 
egyelőre csak feltevéseink vannak.
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GEOLOGY OF TH E EASTERN BORDER OF TH E DOROG BASIN

by
G. N ag y

In  the geological constitution of the eastern border of the Dorog Basin 
— belonging to the tectonic unit of Pilis — participate Triassic, »Jurassic, 
Eocene and Oligocene deposits as well as Palaeogene and Miocene igneous 
rocks. The Triassic beds are built up of Lower Larnian dolomites and lime 
stones, Upper ( am ian limestones with Avicula, Lower Norian Hauptdolom it, 
Middle Norian limestone with Halobia and Norian — Rhaetian Dachsteinkalk. 
The Eocene beds representing a marginal facies consist of a sequence of marine 
and brackish sandstones and marls. These beds represent but the Middle and 
Upper Eocene. The lower part of the Oligocene is represented by sandstones 
and siltstones followed by clays with foraminifers due to a transgression in 
two phases; the upper regression phase is represented by sanstones and mica
ceous clays (schlier facies).

During the Middle Eocene an early orogenic dacitic volcanism set in, 
intensifying during the terrestrial period between Eocene — Oligocene. /. e. 
during the Pyrenean orogenic phase. The Oligocene deposits are overlain by 
Lower Tortonian amphibole andesites and their different pyroelastites.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ В-ГО БОРТА ДОРОГСКОГО
БАССЕЙНА

Г. НАДЬ

В геологическом строении принадлежащего к Пилишской тектони
ческой системе В-го борта Дорогского бассейна принимают участие триа
совые, юрские, эоценовые и олигоценовые отложения, а также палеоге
новые и миоценовые вулканиты. Триасовые отложения представлены 
нижнекарнийскими доломитами и известняками, верхнекарнийскими из- 
вестяками с Avicula, нижненорийскими главными доломитами, среднено- 
рийскими известняками с Halobia и норийско-рэтскими известняками 
дахштейнского типа. Выраженные в бортовой фации бассейна эоценовые 
отложения состоят из серий морских и солоноватоводных песчаников и 
мергелей. Эти слои м о г ут  представить только средний и верхний эоцен. 
В результате двухфазовой трансгрессии нижняя часть олигоцена пред
ставлена в низах алевролитами с налегающими фораминиферными гли
нами; верхняя регрессионная фаза представлена песчаниками со слюдя
ными глинами (шлировая фация).

В среднеэоценовое время начинается доорогенический дацитовый 
вулканизм, который достиг больших размеров в террестрический период 
между эоценом и олигоценом, а именно в пиренейской орогенической 
фазе. Над олигоценовыми слоями встречаются нижнетортонские амфи- 
боловые андезиты и их разнообразные пирокластиты.


