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A TOKOD KÖRNYÉKI EOCÉN KÉPZŐDMÉNYEK ÜLEDÉKKŐZETTANI
VIZSGÁLATA

ír ta :  S árközi né F arkas E rzsébet

E beszámolóban a Dorogi-medence északi részéről a tokodi terület vizs
gála tait kívánom röviden ism ertetni. A vizsgált szelvények helyszínrajza az
1. ábrán látható. A vizsgálati anyag az alábbi bányavágatokból és felszíni 
feltárásokból szárm azik:

7. Tokod Erzsébet-akna IX-es lejtősakna
2. Tokodaltáró alsó-fedőereszke
3. Tokod Erzsébet-akna alapvágat
4. Tokod Erzsébet-akna léggurító
ő. Tokod Erzsébet-akna Öregmező alapvágat
в. Tokodaltárói alagút
7. Tokodaltáró Kábelakna 5. sz. feltárás
5. Tokodaltáró 6. sz. feltárás.

1. ábra . Tokod környéki vizsgáit szelvények hely
színrajza

Jelmagyarázat: a = felszíni és bányafeltárások, b — fúrás jele 
és száma. — 1. Tokod Erzsébet-akna Il-es lejtősakna, 2. Tokod
altáró (A: alsó ereszke, В : fedőereszke), 3. Tokod Erzsébet-akna 
alapvágat, 4. Tokod Erzsébet-akna léggurító, ő. Tokod Erzsébet- 
akna Öregmező alapvágat, 6. Tokodaltárói alagút, 7. Tokodal

táró Kábelakna 5. sz. feltárás, 8. Tokodaltáró 6. sz. feltárás

АЪЪ. 1. Situationsplan der in der Umgebung von 
Tokod untersuchten Profile

Zeichenerklärung: а = Tage- und Bergaufschlüsse, b — Zeichen 
und Nummer der Bohrung. — 1. Schleppschacht II. des Erzsé- 
bet-Schachtes bei Tokod, 2. Tokodaltáró (A: untere Flachstrecke, 
В: Flachstrecke im Hangenden), 3. Hauptstrecke des Erzsébet- 
Schachtes bei Tokod, 4. Wetterdurchschlag des Erzsébet-Schachtes 
bei Tokod, 5. Öregmező-Hauptstrecke des Erzsébet-Schachtes bei 
Tokod, 6. Tunnel bei Tokodaltáró, 7. Tokodaltáró, Kabelschacht, 

Aufschluss Nr. 5., 8. Tokodaltáró, Aufschluss Nr. 6.

A felsorolt szelvényekből 149 kőzetm intát vizsgáltunk meg. Az alapszel
vények rétegtani felvételét és a m inták kiválasztását G idai L. végezte. Fel
adatköröm  kizárólag a m intaanyag kőzettani feldolgozására szorítkozott. 
Az eocén összletet V adász E .: Magyarország földtana c. m unkájának II. kiadá
sában m egállapított rétegtani sorrend szerint ism ertetjük.
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2. ábra
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Alsó-eocén

a) Csökkentsósvízi rétegek

A Dorogi-medencére vonatkozó földtani irodalom eddig a szénfedő alsó
eocén képződményeket uralkodóan agyagmárga jellegűnek tek in tette . Vizs
gálataink szerint a tokodi területen a márgás jelleg m ellett a képződmények 
finomtörmelékes volta domborodik ki. A kőzettanilag feldolgozott szakasz a 
kőszéntelepek közötti meddő rétegekkel indul (Tokod Erzsébet-akna II.-es 
lejtősakna, tokodaltárói fedőereszke) (2. ábra). A tokodi Erzsébet-akna II .-es 
lejtősaknájában az alsó-eocén kőszénösszlet ké t felső padja közötti meddő 
agyagos és márgás aleuritból áll. A kőszénfedőben pedig agyagos aleurit- és 
kőzetlisztes agyagmárgarétegek váltakoznak. Ugyancsak a kőszénfedőt tá r ta  
fel a tokodaltárói fedőereszkéből begyűjtö tt alapszelvény. Ez is váltakozó 
márgás aleurit és kőzetlisztes márgarétegekből áll.

A szemcseösszetétel m indkét rétegsorban heterogén, a szemcseösszetételi 
görbék leginkább kétmaximumosak. A szénfedő rétegek alulról felfelé haladva 
fokozatosan osztályozottabbakká lesznek. DTA vizsgálatok szerint a felső 
kőszéntelepek közötti meddő szakaszban és a közvetlen szénfedőben az ural
kodó agyagásvány a kaolinit. Megerősíti ezt a Debye-Scherrer kamrás röntgen- 
vizsgálat is, mely a kaolinit mellett kevés illit, montmorillonit és klorit jelen
létét is k im utatta. Jellemző e kőzetekre a viszonylag nagy szervesanyag ta r 
talom  és a pirit (a DTA vizsgálatokat S z é k e l y  Á . ,  a röntgenfelvételeket N a g y - 
NÉ M e l l e s  M .  készítette). Vékonycsiszolati vizsgálataink szerint a kőzetek 
törmelékes eredésű szemcséi uralkodóan kvarcból állnak, melyek mellett 
csak elvétve lehet egy-két plagioklászt felismerni. Sok apró muszkovit- és 
szericitszemcse is van a kőzetben. A karbonáttartalom  zömét a Molluscum- 
héjtöredékek adják. A kőzetalapanyag a fenti agyagásványok és igen finom 
szemcsés karbonátásványok elegyéből áll. A röntgen és DTA által k im utato tt 
pirit a vékonycsiszolati vizsgálat szerint leginkább a héjtöredékek közelében 
dúsul fel. A képződményeket a p irit epigenetikus oxidációja révén létrejö tt 
vasoxidhidrát ásványok (limonit, goethit) járják  át.

Az Erzsébet-akna I I .-es lejtősakna szelvényében a kvarc és kvarcit u ral
kodik. A plagioklászok mennyisége alárendelt, ezek leginkább savanyú jelle
gűek. Kevés muszkovit m ellett igen sok agyagásvány és szénszemcse jelent
kezett. A nehé zásvány összetételt a felső széntelepek között a pirit kizárólagos 
fellépése jellemzi. Csak a szénfedőben jelenik meg a pirit mellett egyéb nehéz-

2. ábra. Tokod Erzsébet-akna Il-es lejtősakna rétegtani és kőzettani szelvénye
I . Rétegtani szelvény jelmagyarázata: 1. agyagos aleurit, 2. márgás aleurit, 3. kőzetlisztes agyagmárga, 4. molluscumos, 
kőzetlisztes agyagmárga, ö. molluscumos, agyagos aleurit, 6. molluscumos, márgás aleurit, 7. molluscumos, kőzet- 
lisztes márga, 8. barnakőszén, 9. minta nincs. — II. Kőzettani szelvény jelmagyarázata: a = karbonát, h = agyag,. 

c = kőzetliszt, d — homok, e =  vasásvány, /  = szén, g =  vizsgálat nem történt

Abb. 2. Stratigraphisches und lithologisches Profil des Schleppschachtes IT. des Erzsébet-
Schachtes bei Tokod

I. Zeichenerklärung zum stratigraphischen Profil: 1. toniger Aleurit, 2. mergeliger Aleurit, 3. schlammiger Tonmergel,
4. molluskenführender, schlammiger Tonmergel, 5. molluskenführender toniger Aleurit, 6. molluskenführender merge
liger Aleurit, 7. molluskenführender schlammiger Mergel, 8. Braunkohle, 9. keine Probe. — II. Zeichenerklärung 
zum lithologischen Profil: a = Karbonat, b = Ton, c = Schlamm, d = Sand, e = Eisenmineral, /  = Kohlen

stoff, g = keine Untersuchungen
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ásvány, elsősorban kevés klorit és turm alin, majd feljebb haladva magnetit, 
cirkon és disztén.

A pH gyengén savas (5,75 — 6,80), ami nyilván a pirit oxidációja során 
képződő kénsav hatására vezethető vissza.

A szénfedő rétegek vastartalm a 4 — 6% közötti. A vastartalom  kb. ké t
harm ad része ferri-, egyharm ad része ferrovas alakban van jelen. Míg a ferro- 
vasat feltehetően a pirit köti le, addig a ferri vasra vezethető vissza a kőzetek 
vasoxidhidrátos á tita tása . (A kémiai elemzéseket S oha I.-NÉ, N em esné  V arga S. 
és Jank o vits  L. készítették.)

b) A csökkentsósvízi összlet felső része és az operculinás rétegek

A csökkentsós v ízi rétegösszlet felső részét és az operculinás rétegösszletet 
több folyamatos szelvényben vizsgáltuk meg (Tokod Erzsébet-akna alapvágat, 
Erzsébet-akna I I .-es lejtősakna, Erzsébet-akna léggurító, tokodaltárói alsó 
ereszke).

A csökkentsósvízi összlet felső része változó összetételű: márgás aleurit-, 
kőzetlisztes agyagmárga- és mészmárgarétegekből áll. Az operculinás réteg - 
összletben is a márgás aleurit uralkodik, váltakozva agyagos aleurit- és kőzet
lisztes agyagmárgarétegekkel. Homokkő egyedül az Erzsébet-aknai alapvágat 
szelvényének legfelső részén jelentkezett.

A szemcseösszetétel i t t  is eléggé heterogén, kétmaximumos eloszlás jel
lemzi, csak a már határozottan  tengeri, operculinás rétegekben válik a szemcse- 
összetétel egymaximumos jellegűvé.

Vizsgálatainkból kitűnt, hogy a csökkentsósvízi összlet felső része és 
az operculinás agyagmárga jól, közepesen és rosszul osztályozott kőzetek 
váltakozásából áll. DTA vizsgálatok szerint ezekben a képződményekben a 
montmorillonit válik uralkodó agyagásvánnyá; ezt több-kevesebb kaolinit 
kíséri. Jellemző e képződményekre is a viszonylag nagy szervesanyag ta r ta 
lom és a pirit. A piritbomlás eredményeként egyes helyeken gipsz jelenlétét 
m u ta tta  ki a DTA-fel vétel. Az Erzsébet-aknai alap vágat szelvényében, az 
operculinás összletben ezen kívül kevés sziderit is jelentkezett. Vékonvcsiszo- 
lati vizsgálataink szerint a kőzetek törmelékes szemcséi itt is uralkodóan 
kvarcanyagúak, ezeket kevés muszkovit, szericit és klorit kíséri. Felfelé egyre 
több a Molluscum-héjtöredék. Az alapanyagot agyagásványok és finom kar
bonátszemcsék képezik. Sok finomszemcséjű, halmazokba töm örült pirit is 
észlelhető.

A csökkentsósvízi összlet felső részében a könnyűás vány összetételt a 
kvarc túlsúlya jellemzi. Kevés muszkovit és még kevesebb plagioklász jelent
kezik. A nehézásványösszetételben a közvetlen szénfedőhöz hasonlóan a pirit 
dominál. A nehézásványspektrum  azonban már változatosabb, m int a közvet
len kőszénfedőben. Főleg m etam orf eredésű nehézásványok m utathatók  ki 
(turmalin, gránát, kevesebb epidot, andaluzit, klorit). Magmás eredésű ásvá
nyok kisebb mennyiségben jelentkeznek (biotit, ilmenit, titan it, rutil, cirkon, 
pegmatitos turm alin, apatit).

Az operculinás rétegösszletben viszonylag megnő a muszkovit aránya, 
plagioklász pedig csak elvétve, egyes m intákban jelentkezett. A nehézásvány - 
társaságban továbbra is a pirit a leggyakoribb, mellette k im utathatók  az elő
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zőekben ism ertetett m etam orf és magmás eredésű ásványok, ezen belül a 
m etam orf ásványok javára tolódik el az arány. Utóbbiakon belül a gránát 
szerepe a legjelentősebb. A magmás eredésű ásványok között figyelmet érde
mel a biotit és az ensztatit megjelenése.

A csökkentsósvízi összlet felső része és az opeculinás rétegek pH tek in te
tében némileg különböznek a közvetlen fedő rétegektől, ezekben a képződ
ményekben a pH fokozatosan semlegessé, majd pedig gyengén lúgossá válik. 
Véleményünk szerint ez azzal áll összefüggésben, hogy a környezet édesvízi
ből fokozatosan csökkentsósvízibe majd tengeribe válto tt át, ami a lúgosság 
megnövekedését vonta maga után. Természetesen ezt az általános képet az 
utólagos pirit oxidáció savképző hatása néhol m egzavarhatja.

A csökkentsósvízi összlet felső részének kémiai összetétele nem tér el 
lényegesen a közvetlen fedő képződményekétől. Némileg m egnövekedett a 
képződmények összvastartalm a (6 — 8%). Figyelemre méltó változást jelent, 
hogy ezen belül elsősorban a ferro vas ta r t  alom növekedett meg, ennek követ
keztében a ferri-ferrovas aránya közel azonos, sőt egyes esetekben a ferro vas 
javára tolódik el. Ugyanakkor a kéntartalom  kisebb, mint a csökkentsósvízi 
rétegekben: 0,5 —1,6%, tehá t nem elegendő a megnövekedett ferrovas-mennyi- 
ség pirit alakban való lekötésére. Fel kell tételeznünk ezért, hogy a ferro vas 
fennmaradó 1 —2% -a vastartalm ú agyagásványokhoz (leptoklorit, chamosit) 
kötődik. A tengeri környezet ennek feltételezését indokolttá teszi.

Középső-eocén

Megvizsgáltuk a középső-eocén két szintjét, több szelvény anyagának 
felhasználásával.

a) Nummulites perforatus-os szint

Ezt a szintet a tokodi Erzsébet-akna Öregmező alapvágat szelvénye 
tartalm azza. K őzettan ilag : agyagos, ill. márgás aleuritnak, kőzetlisztes márga- 
és mészmárgarétegeknek minősülnek e kőzetek. Szemcseösszetételük hasonlít 
az a la ttuk  levő operculinás rétegekéhez. Közepesen heterogén jellegűek. DTA 
vizsgálatok szerint uralkodó agyagásványuk — az operculinás rétegekhez 
hasonlóan — a montmorillonit, melyet több-kevesebb kaolinit kísér. A szer
vesanyag jelenléte i t t  is jellegzetesen előtűnik. Vékonycsiszolati vizsgálatok 
szerint az uralkodó kvarcszemcsék mellett kevés klorit-, muszkovit- és k a r
bonátszemcse jelentkezett. Az alapanyag finomdiszperz agyagásványokból 
és karbonátásványokból áll. Sok helyen pirithalm azok észlelhetők. Mikro- 
mineralógiai vizsgálatok szerint a könnyűásványösszetétel hasonlít az opercu
linás képződményekéhez. A nehézás vány összetételben még mindig a pirit a 
leggyakoribb, %-os mennyisége azonban már kisebb. A m etam orf eredésű 
ásványok mennyisége i t t  is jóval nagyobb, mint a magmás eredésűeké, sőt 
az egyik m intában a magmás eredésű nehézásványok teljesen ki is m aradtak. 
Az i t t  levő m etam orf ásványtársaságban főleg klorit, gránát és turm alin f i
gyelhető meg, kevesebb epidot, disztén kíséretében. A magmás ásvány tár
saság tag jai: ilmenit, diopszid, cirkon, rutil, pegmatitos turm alin, amfibol, 
titan it, apatit. A rétegeket az operculinás összlethez hasonlóan gyengén lúgos 
pH jellemzi.

16 A Magyar Állam i Földtani Intézet Évi Jelentése az 1962. évről
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3. ábra Abb. 3.
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b) Kövületmentes homok és homokkő-szint

A középső-eocén kőszéntelepek fedőjében a középső-eocén felső részét 
alkotó kövületmentes homok- és homokkőrétegeket (3. ábra) vizsgáltuk meg 
(tokodaltárói alagút, Tokodaltáró 5. és 6. sz. feltárás). Míg a Dorogi-medence 
középső és déli részén a kövületmentes homok és homokkő erősen mészsze- 
gény, addig itt, Tokod környékén 10 — 50% karbonáttartalm ú meszes homok
kövek a leggyakoribbak, melyek viszonylag mészmentes szakaszokkal vá lta 
koznak.

A 6. sz. feltárás középső részén a rétegsorban erősen meszes aleurit kísére
tében 12 m vastagságú kőzetlisztes mészkőréteg is mutatkozott. A meszes 
homokkövek mellett finomabb szemcséjű meszes aleurit is fellépett, a feltárás 
felső részében pedig gyengén kötött homok és kavicsos homok jelentkezett. 
További feltűnő különbség a középső-eocén alsó részével szemben az, hogy 
az agyagfrakció néhány %-ra csökken (az átmenet folyamatos).

Mindhárom (előbbiekben em lített) szelvényben az egyes rétegek osztályo- 
zottsága igen változó: jól, közepesen, rosszul és igen rosszul osztályozott 
rétegeket is találunk. Ez arra utal, hogy a középső-eocén felső részében e te rü 
letrészen a szállítási és üledékképződési viszonyok gyorsan változtak, a réte
gek többszörösen áthalm ozódtak. A rétegösszlet átlagos szemcsenagysága 
jóval nagyobb, mint az alsó- és középső-eocén alsó rétegeié volt, szembetűnő 
a maximális szemcsenagyság megnövekedése is. A homokkőben és a homokban 
helyenként kavicsszemcsék is vannak, ami az alsó-eocénnél és a középső-eocén 
alsó részénél jóval nagyobb hatóerejű szállító erőre utal.

DTA vizsgálatok szerint a rétegsor alsó részén a kaolinit az uralkodó 
agyagásvány, felső részén pedig a kaolinit mellett a montmorillonit is fellép. 
Mikromineralógiai vizsgálatok tekintetében a könnyűásványösszetételt a kvarc 
és kvarcit túlsúlya jellemzi, m ellettük átlagosan 5 —15% muszkovit minden 
esetben megtalálható. A plagioklász mennyisége átlagosan 2 — 7%. A nehéz- 
ásványösszetételben az eddig tárgyalt képződményekkel szemben legfeltű
nőbb különbség a p irít mennyiségének visszaesése. Eredeti üledékképződési 
különbségnek tek in thetjük  az előző képződményekhez képest az allotigén 
nehézásványösszetétel jóval nagyobb gazdagságát. Uralkodó szerephez itt is

3. ábra. Tokodaltáró Kábelakna 5. sz. feltárás rétegtani és kőzettani szelvénye
I. Rétegtani szelvény jelmagyarázata: 1. erősen m eszes, durvaszem ű hom okkő, 2. hom okos m észkő, 3. agyagos, hom okos 
m észkő, 4. agyagos m észkő, 5. agyagos, kőzetlisztes m észkő, 6. kőzetlisztes, hom okos m árga, 7. m árgás, hom okos 
aleurit, 8. apró- és finom szem ű m eszes hom okkő, 9. finom - és aprószem ü márgás hom okkő, 10. k őzetlisz tes, agyagos, 
finom - és aprószem ű hom okkő, 11. kőzetlisztes, agyagos, kav icsos, durvaszem ű hom okkő, 12. m in ta  nem  vo lt. —
II.  Kőzettani szelvény jelmagyarázata: a =  karbon át, b=  agyag , c =  kőzetliszt, d =  hom ok, e — va sá sv á n y ,

/  =  k av ics, g =  vizsgá la t nem  történt.

Abb. 3. Stratigraphisches und lithologisches Profil des Aufschlusses Nr. 5. im Kabelschacht bei
Tokodaltáró

I. Zeichenerklärung zum stratigraphischen Profil: 1. sehr kalkiger, grobkörniger Sandstein , 2. sandiger K alk stein , 
3. toniger, sandiger K alkstein , 4. toniger K alk stein , 5. toniger, schlam m iger K alkstein , 6. schlam m iger, sandiger Mer
gel, 7. m ergeliger, sandiger A leurit, 8. klein- und feinkörniger K alksandstein , 9. fein- und kleinkörniger M ergelsand
ste in , 10. schlam m iger, toniger, fein- und kleinkörniger Sandstein , 11. schlam m iger, toniger, sch ottriger, grobkörniger 
Sandstein , 12. keine Proben. — II.  Zeichenerklärung zum lithologischen Profil: a =  K arbonat, b =  Ton, c =  Schlamm , 

d =  Sand, e =  T onm ineral, /  =  Schotter, g =  keine U ntersuchungen

1 6 *
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a m etam orf eredésű ásványok ju tnak. A pH tekintetében a három szelvény 
között figyelemre méltó különbség adódott. Míg a Tokodaltárói alagút m intái 
gyengén lúgosnak bizonyultak, addig az 5. és 6. sz. feltárás m intái gyengén 
savas pH-júak.

Felső-eocén

A vizsgált szelvények (Tokodaltárói alagút, Tokodaltáró Kábelakna 5. 
sz. feltárás) a felső-eocén alsó részébe, a n u m m u l i te s z e s  d i s c o c y c l in á s  ré teg -  
c s o p o r tb a  tartoznak. A rétegsor m indkét alapszelvényben fokozatosan fejlődik 
ki az a la tta  levő kövületmentes homokkőből. Fokozatosan nő a karbonáttar
talom és a meszes homokkő homokos, kőzetlisztes mészkőbe, majd biogén 
nummuliteszes mészkőbe megy át. 1 — 2 mm-es közbetelepülések formájában 
meszes márgás aleuritrétegek is ta rk ítják  a rétegsort. Az 5. sz. feltárás legfelső 
részén pedig a mészkő fölött erősen meszes durvaszemcsés homokkő települ 
(3. ábra). Az egyes képződmények törmelékes ásványszemcséi változó osztá
ly о zottságúak (1,3 — 6,8).

DTA vizsgálatok szerint montmorillonit és kaolinit az uralkodó agyag
ásvány, a rétegsort bezáró durvaszemcsés homokkőben viszont kim arad a 
montmorillonit és a kaolinit válik kizárólagos agyagásvánnyá. Mikrominera- 
lógiai tekintetben a felső-eocén rétegeket az uralkodó kvarc mellett viszony
lag több muszkovit jellemzi (8 —16%), m int a kövületmentes homokköveket. 
Némileg nagyobb a plagioklászok aránya is (3 — 8%). A nehézásványtársaság 
nem kevésbé gazdag, mint a kövületmentes homokkőé, i tt  is a metamorf 
ásványtársaság szerepe a nagyobb s ezen belül a gránát az uralkodó. A szel
vény felső részén a magmás csoport mennyiségi aránya megnő 4 —61%-ig. 
Fokozatosan feldúsul a biotit, amfibol, m agnetit. Ez a feldúsulás már a Dunán
túlról ism ert felső-ecoén vulkánossággal lehet összefüggésben.

*  *
*

Ö s s z e f o g l a l á s :  Az előzőkben ism ertetett Tokod környéki szel
vényeket üledékföldtani tekintetben igyekeztünk a dunántúli eocén üledék
képződés kereteibe helyezve értékelni. Ősföldrajzi megfontolásaink alapjául 
V adász E. M a g y a r o r s z á g  f ö ld ta n a  c. művében te tt  általános megállapításai 
szolgáltak. Összehasonlítottuk továbbá a szelvényeket a Dorogi-medence 
középső és déli részéről származó, vizsgálat a la tt levő szelvényeinkkel, valamint 
a most ism ertetett tokoditerü lettő l északra m élyített Esztergom 20., 21. és a 
T át 4. sz. fúrásokkal.

Területünkön az a ls ó -e o c é n  k ő s z é n fe d ő  c s ö k k e n ts ó s v í z i  képződményeket 
a partvonalhoz aránylag közeli eredésűeknek tartjuk , ahova kissé durvább 
törmelékes anyag beszállítása tö rténhete tt meg, m int a medenceközép agyag- 
márga rétegeibe. Összhangban áll ezzel az E. 20., 21., Tát 4. sz. fúrás is, melyben 
a csökkentsósvízi szint szintén erősebben törmelékes jellegű: márgás aleurit 
és homokos agyagmárga. A legészakibb E. 20. sz. fúrásban már homokos 
rétegek is k im utathatók  voltak. Szentes F. ősföldrajzi vázlata ( in  V adász 1960) 
alapján Ny —ÉNv-ról való törm elékszállítást kell i tt  feltételeznünk, melynek 
hatóereje a medence közepe felé fokozatosan csökkent. Az ypresi emelet felső 
részén a terület fokozatos lassú süllyedése a partvonal eltolódását és tengeri
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rétegek leülepedését tette lehetővé, melyeket a rétegtani beosztásban o p e r c u -  
l i n á s  a g y a g m á r g a ö s s z le tn e k  neveznek. Ezek a rétegek szelvényeinkben kimutat
hatók voltak, sőt Szüts S. és Reviczky K.-ne (1961) megállapításai szerint 
az esztergomi és táti fúrásokban is jelentkeztek.

Folyam atban levő vizsgálataink szerint a Dorogi-medence középső, 
keleti és délkeleti részén ez a szint egységesen agyagmárga-, márgakifejlődésű, 
a medence nyugati szélén agyagosabb. Tokod környéki szelvényeinkben márgás 
aleurit, kőzetlisztes agyagmárga és mészmárga változatos rétegsorát találjuk.

A Tokod környéki és ettől északra levő részen (partközeiben), kőzettani- 
lag változatosabb üledékképződés folyt, m int a medence középső, déli és dél
keleti részén. A törmelékszállítás változékonyságát a képződmények erősen 
változó osztályozottsága is szemlélteti. Az is figyelemre méltó, hogy a homok
kövek a tokodaltárói területen éppen az Erzsébet-aknai alap vágatban jelent
keztek, vagyis a terület ÉNy-i szélén. Ez is valószínűsíti a Ny —ÉN y felől 
feltételezett anyagszállítást. A nehézásványvizsgálatok eredményei alapján 
főleg m etam orf kőzetek lepusztulásából szárm azhat a rétegek törmelékes 
anyaga. A csökkentsós víziből a tengeribe átváltó  üledékképződési viszonyokat 
jól tükrözi a gyengén savas p H -пак gyengén lúgosba való átcsapása, valam int 
az agyagásványösszetétel megváltozása: kaolinit helyett a montmorillonit 
válik uralkodóvá. A rétegek nagy szervesanyag- és p irittarta lm a alapján rossz 
szellőzöttségre és organikus anyagok jelentős behordására kell következtetnünk.

Területrészünkön az alsó-eocén folyamatosan megy á t a középső-eocénbe.
A középső-eocén alsó részéről vizsgált szelvényünk (Erzsébet-akna Öreg

mező alapvágat) a p e r f o r á tu s z o s  s z in tn e k  felel meg. Üledékkőzettani jellege 
alapján nem sokban különbözhetett környezete az a la tta  levő operculinás 
rétegekétől. SzÜTsS. (1961) megállapítása szerint a Tát 4. sz. fúrásban is az oper
culinás szinttel közel azonos körülmények között keletkezett kőzetlisztes 
agyagmárga- és aleuritrétegek találhatók a középső-eocén alsó részén.

A középső-eocén felső részének, az ún. k ö v ü le tm e n te s  h o m o k -  é s  h o m o k k ő  
rétegeit V adász  E. (1960) folyóhordalék-delta jellegűnek ta rtja . Kiemeli, hogy 
a D unántúli Magyar Középhegységben az eocében ekkor m utatkozik először 
tisz ta  kvarcanyagú durva homok és kavics. Hasonló véleményen van SzŐTS E. 
is (1956). E rétegösszlet leülepedésére a középső-eocén tengerrészlet helyi 
feltöltődése n yú jto tt lehetőséget. A tokodi területen megvizsgált alapszel
vényeinket — e felfogással egybehangzóan — deltajellegűeknek tartjuk . 
Ezen belül az egymásra következő rétegekben gyorsan változtak az üledékkép
ződési viszonyok, egyes rétegek többszörösen át is halmozódtak, ami osztályo- 
zottságukat lényegesen megnövelte. A deltajellegű törmelékszállítás — alsó
szakasz jellegének megfelelően — a legerősebb szállítás zónája állandóan 
vá ltoz ta tta  helyét és így olyan kisebb területrészek is kialakulhattak, melye
ken a törm elékszállítás időszakosan lecsökkent. A 6. sz. feltárás szelvényében 
észlelt abiomorf kőzetlisztes mészkövet és meszes aleuritot ilyen képződmény
nek tartjuk . Nem tartanánk  helyesnek, hogy e rétegekkel kapcsolatosan a 
delta időszakos megszűnését, a térszín kimélyülését vagy süllyedését tételez
zük fel.

A nehézásványvizsgálatokkal k im utato tt ásványtársaság az idősebb 
képződményekénél fokozottabb m értékben utal m etamorf kőzetek lepusztu
lására.
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Figyelemre méltó, hogy a tokodaltárói 5. sz. feltárás meszes homokkövei
ben nummuliteszes mészkő-közbetelepülések is vannak, ami azt jelzi, hogy 
ennek közelében lehetett a tenger és a delta érintkezése. Az E. 20. és 21. sz. 
fúrás homokkövei ugyancsak tartalm aznak Nummulites-féléket, tehá t ezek is 
a delta és a sekélytenger érintkezésénél rakódtak le. Hasonló képet rögzít a 
T át 4. sz. fúrás is finomabbszemű és egészen sekély tengeri, partközeli rétegek
kel. E három fúrás adatai alapján a delta-alakulat tehá t nem északról, hanem 
inkább Ny — ÉN y felől képződött. Reviczky K.-né (1961) megállapításai 
szerint az E. 21. sz. fúrásban a középső-eocén felső része változatos, de ural- 
kodóan sekély tengeri, partközeli kifejlődésű és csak a középső-eocén zárótagjá
ban találhatók  folyóvízi, kavicsos-törmelékes közbetelepülések.

Vadász E. (1960) megállapítása szerint a felső-eocén kezdetén területün
ket a tenger újabb előrenj^omulása, szétterülése jellemzi. E transzgresszió- 
nak megfelelően megszűnik a deltajellegű üledékképződés, a kövületmentes 
homok- és homokkőrétegek fokozatosan meszes homokkőbe, majd biogén 
mészkőbe mennek át. A homokos törmelékes anyag beszállítása azonban tovább 
tart. A biogén mészkőrétegeket márgás aleurit- és homokkőrétegek tarkít
ják. A felső-eocén képződmények nagy része a Dorogi-medence területén az 
infraoligocén lepusztulás áldozatául esett. Az általunk vizsgált két szelvény
ben is csak e rétegsor alsó része mutatható ki.

Teljesebb a felső-eocén az esztergomi és tá ti fúrásokban. Szüts S. és Re
v i c z k y  K.-NÉ (1961) megállapításai szerint a felső-eocén ezekben végig tengeri 
(partközeli) képződményekből áll. Az E. 20. és 21. sz. fúrás felső-eocén mészköve 
tartalm azza a legkevesebb törmelékes anyagot. A nyugatabbra eső Tát 4. 
sz. fúrásban több agyagos, homokos és finomtörmelékes anyag m utatkozik. 
Ez is arra utal, hogy a törmelékszállítás a felső-eocénben is Ny —EN y felől 
tö rtén t. A nehézás vány vizsgálatok továbbra is m etam orf kőzeteket jeleznek 
kiinduló anyagként. A tokodaltárói alagútban a szelvény felső részén észlelt 
b io tit — amfibol — m agnetit dúsulás valószínűleg a felső-eocén vulkanizmus 
megindulásával áll összefüggésben (SzÉKYNÉ Fux V. és Barabás A. 1953). 
Feltűnő, hogy a magmás nehézásványok (főleg a magnetit) feldúsulása az E. 
20. sz. fúrásban is m egm utatkozott, bár kisebb mértékben megnyilvánult ez 
az E. 21. és a T át 4. sz. fúrásokban is.
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SEDIMENTPETROGRAPHISCHE UNTERSUCHUNG DES EOZÄNS 
IN DER UMGEBUNG VON TOKOD

von

E. S árközi -  F arkas

Verfasserin gibt eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der im N- 
Teil des Doroger Beckens, im Tokoder Raum  durchgeführten sedimentpet- 
rographischen Untersuchungen.

Der Situationsplan der untersuchten Profile ist in Abb. 1. zu sehen.
Die brackischen Hangendbildungen des untereozänen Braunkohlenkom p

lexes des vorliegenden Gebietes haben sich unseres Erachtens in küstennahem 
Raum  abgelagert, wohin etwas gröberes klastisches Material eingeführt wor
den sein mag, als in die Tonmergelschichten des Beckeninneren. In  Einklang 
m it der paläogeographischen Skizze von F. Szentes (in V adász 1960) bestä
tigen unsere Angaben eine Zufuhr von klastischem M aterial vom W — NW 
aus. Im  späteren Zeitabschnitt des Ypresien führte die allmähliche Absen
kung des Gebietes zur Verschiebung der Küstenlinie und zur Ablagerung von 
marinen Schichten, und zwar von operculineniührenden Tonmergeln. Diese 
Schichten konnten auch in unseren Prolilen nachgewiesen werden; sie wur
den auch in den Bohrungen bei Esztergom und T át aufgeschlossen. Im  zent
ralen, östlichen und südöstlichen Teil des Doroger Beckens ist dieser Horizont 
durch eine einheitliche Tonmergel- und Mergel!azies vertreten, während er 
am  westlichen R and des Beckens toniger ist.

In der Umgebung von Tokod und im N von Tokod gelegenen Gebiet war 
die Sedimentation abwechslungsreicher, als im zentralen, S- und SO-Teil des 
Beckens. Die Veränderlichkeit der Materialzufuhr wird auch durch die äusserst 
unterschiedliche Sortierung der Sedimente veranschaulicht. Sandsteine treten 
im NW-Teil des Gebietes auf (Abb. 2.): ein weiterer Beweis für die angenom
mene, vom W —NW ausgegangene Materialzufuhr.

Die Zusammensetzung der Schwermineralien deutet hauptsächlich auf 
die Abtragung metamorpher Gesteine hin. Der Wechsel von m ariner Sedimen
tation ins brackische wird durch den sprunghaften Übergang des leicht saueren 
pH  in leicht laugiges, sowie durch die Veränderung der Schwermineral-Zusam
mensetzung (sta tt Kaolinit nimm t Montmorillonit überhand) wiederspiegelt. 
Der grosse Gehalt der untereozänen Gesteine an organischem Stoff und P yrit 
weist auf eine schlechte Belüftung und auf die Einführung nam hafter Mengen 
von organischen Stoffen hin.

Der untere Teil des Mitteleozäns entspricht im untersuchten Profil dem 
Nummulites perforatus-Horizont. In lithologischer Hinsicht unterscheidet er 
sich kaum von den darunter lagernden, bereits erwähnten, operculinenfähren
den Schichten.

Der sogenannte ,,fossilleere” Sand- und Sandsteinkomplex des oberen Teiles 
des Mitteleozäns träg t einen Delta-Charakter. Das Material einiger der aufein
ander folgende Schichten häufte sich mehrmals um, was zu einer wesentlichen 
Verstärkung der Sortierung führte. Stellenweise entstanden auch Abschnitte, 
wo die Zufuhr von klastischen Materialien zeitweilig auf hörte, wobei sich abio- 
morphe schlammige Kalksteinschichten ausbildeten.
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Bei den älteren Eozänbildungen zeigt die Paragenese der Schwerminera
lien noch ausgedrücktere Anklänge an die Abtragung m etam orpher Gesteine. 
In  den kalkigen Sandsteinen des Aufschlusses Nr. 5. bei Tokodaltáró (Abb. 3.) 
gibt es auch Zwischenlager von Nummulitenkalken als Beweis dafür, dass der 
K ontakt zwischen dem Meer und der Delta in der Nähe des Stollens gewesen 
sein durfte. Die in mitteleozänen Sandsteinen der in der Umgebung von Eszter
gom und T át abgeteuften Bohrungen liefern ebenfalls Num m ulitenarten. Auch 
sie haben sich also beim K ontakt der Delta m it dem Seichtmeer abgelagert a

Am Anfang des Obereozän wird das in der Frage stehende Gebiet durch eine 
neue Transgression des Meeres gekennzeichnet. Dieser Transgression zufolge 
hört die Sedimentation von Delta-Charakter auf und lagern sich zunächst mit 
einem allmählichen Übergang Kalksandsteine und dann biogene Kalksteine ab. 
Die biogenen Kalksteinschichten werden durch Zwischenlager von mergeligen 
Aleuriten und Sandsteinen gesprenkelt. Der Grossteil der obereozänen Bil
dungen ist im Raume des JDoroger Beckens der infraoligozänen Denudation 
zum Opfer gefallen. Auch in den untersuchten Profilen kann nur der untere 
Teil der Schichtenfolge nachgewiesen werden; ein vollständigerer Komplex 
ist lediglich in den Bohrungen bei Esztergom und T át in neritischer Fazies 
anzutreffen. Die Angaben weisen darauf hin, dass die Zufuhr von klastischen 
Materialien auch während des Obereozäns vom W — NW  ausgegangen ist.

Die Untersuchungen an Schwermineralien zeigen, dass für diese Ablage
rungen ebenfalls M etamorphite zum Ausgangsmaterial gedient haben. Die 
Biotit-, Amphibol- und Magnetit-Anreicherungen, die im Tunnel bei Tokodal
táró, im oberen Teil des Profils beobachtet worden sind, stehen aber schon 
mit dem E intreten des obereozänen Vulkanismus in Zusammenhang.

ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ОКРЕСТНОСТИ С. ТОКОД

Э. ШАРКЁЗИ — ФАРКАШ

Автором излагаются вкратце результаты литологических исследований 
проведенных в северной части Дорогского бассейна, в районе с. Токод

План изученных разрезов показан на рис. 1.
В рассматриваемом районе солоноватоводные осадки, перекрывающие 

нпжнеэоценовые бурые угли, считаются образовавшимися в прибрежной 
зоне моря, куда поступал, по-видимому, несколько более грубозернистый 
кластический материал, чем в центр бассейна, где отлагались глинистые 
мергели. В единогласии с палеогеографической схемой Ф. СЕНТЕША 
(в работе: ВАДАС I960) автор настоящей работы доказывает поступление 
кластического материала с 3 —СЗ-а. Постепенное опускание района в поз
дний этап ипрского века создало возможность для отложения морских 
осадков: оперкулиновых глинистых мергелей. Эти отложения могли быть 
выявлены и в изученных автором разрезах, причем они были обнаружены
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также во скважинах, пробуренных в окрестностях г. Эстергом и с. Тат. 
В центральной, восточной и юговосточной частях Дорогского бассейна 
данный горизонт всюду представлен глинистыми и чистыми мергелями, 
в то время как в западной части бассейна он представлен более глинистой 
фацией.

В районе с. Токод и севернее его происходило более разнообразное 
осадконакопление, чем в Ю-й и ЮВ-й частях бассейна. Разнообразие 
поступавшего кластического материала иллустрируется и сильно измен
чивой отсортированностью образований. Песчаники появляются в СЗ-й 
части района (рис. 2). Это тоже подтверждает предположенное поступле
ние материала с 3 —СЗ-а.

Состав тяжелых минералов указывает главным образом на размыв 
метаморфических пород. Смена солоноватоводного осадконакопления мор
ским отражается внезапным переходом слабокислого pH в щелочное, а 
также изменением состава глинистых минералов (вместо каолинита ста
новится преобладающим монтмориллонит). Высокое содержание органи
ческого вещества и пирита в нижнеэоценовых породах указывает на сла
бую аэрацию и на привнос значительного количества органических ве
ществ.

Изученный автором из нижней часты среднего эоцена разрез соответ
ствует горизонту с Nummulites perforatus. Его литологический характер 
мало отличается от подстилающих, уже упомянутых оперкулиновых 
слоев.

Так называемая ,,немая” песчанисто-песчаниковая толща верхней 
части среднего эоцена носит характер дельты. Некоторые из налегающих 
друг на друга слоев переотложились в несколько раз, что привело к су
щественному увеличению отсортированное^. Местами формировались 
такие участки, где поступление кластического материала периодически 
почти полностью прекратилось и таким образом образовались абиоморф- 
ные алевритистые известняки.

Парагенез тяжелых минералов указывает — в еще большей степени, 
чем в более древних отложениях эоцена — на денудацию метаморфических 
пород. В известковистых песчаниках обнажения Токодальтаро № 5 (рис. 
3) имеются и прослои нуммулитовых известняков. Это указывает на то, 
что контакт моря с дельтой находился, по-видимому, где-то в близи. Сред- 
неэоценовые песчаники во скважинах, пробуренных в окрестностях. 
Эстергом и с. Тат, тоже содержат нуммулитов. Следовательно, они также 
отлагались на контакте дельты с мелководным морем.

В начале верхнего эоцена рассматриваемый район характеризуется 
новым наступлением моря. Под влиянием этой трансгрессии прекращается 
осадконакопление дельтового характера и с постепенным переходом отлага
ются известковистые песчаники, а затем биогеновые известняки. Послед
ние прерываются мергелистыми алевролитами и песчаниками. Большин
ство верхнеэцоеновых отложений в районе Дорогского бассейна пало 
жертвой инфраолигоценовой денудации. Даже в изученных автором раз
резах выявляется только нижняя часть толщи. Более полная толща верх
него эоцена встречается во скважинах около г. Эстергом и с. Тат, где эти
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отложения выражены в мелководной фации. Имеющиеся данные указывают 
на то, что поступление обломочного материала происходило с 3 — СЗ-а 
и в верхнеэоценовое время.

Иссследования тяжелых минералов выявляют неизменно метаморфи
ческие породы в качестве исходного материала. В туннеле шахты Токодаль- 
таро обогащение биотита, амфибола и магнетита обнаруженное в верхней 
части разреза, связано, однако, уже с началом верхнеэоценового вулка
низма.


