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A NYERGES ÚJFALU 29. SZ. FÚRÁS FÖLDTANI EREDMÉNYEI

írta : Gid a i L ászló

A Nyergesújfalu környékén több helyen felszínre bukkanó és Nyergesújfalu—Lá
batlan között a Duna-parton impozáns szelvényben tanulmányozható biotitos, 
foraminiferás homokos agyag- és konglomerátumrétegek korkérdésével többen 
foglalkoztak. Egységes irodalmi álláspont mindmáig nem alakult ki. H antken M. 
(1871) a Nyergesújfalu—Lábatlan közötti partfallal kapcsolatban megemlékezett a 
„kerekded kiválmányokról”  (konglomerátum konkréciók). Feltevése szerint a szerves 
maradványok egyrésze eocén rétegekből halmozódott át, s a „kiscelli agyag” Fora- 
miniferáit tartalmazza. V ogl V. (1910) az út- és vasútépítés kapcsán feltárt rétegek
ből kikerült gazdag makrofaunát dolgozta fel, s arra a megállapításra jutott, hogy a 
fauna alsóoligocén jellegű. Szőts E. (1956) a Lábatlan—Nyergesújfalu közötti partfal 
rétegsorát a lutéciai emelet zárótagozataként tekinti. Fülöp J. ugyanezt a sorozatot 
a felsőeocénbe sorolta.

A Lábatlan—Nyergesújfalu környéki biotitos meszes aleurit—homokkőrétegek 
rétegtani vizsgálatával többször foglalkoztunk. 1958-ban kezdtük el a rétegösszlet 
legnagyobb szakaszát feltáró Nyergesújfalu—Lábatlan közötti partfal vizsgálatát.

E régóta vitatott korú szelvény rétegsora tipikus regressziós összlet benyomását 
kelti. A rétegsor alsó része még nyugodtabb vízi, helyben levő lerakódásnak tekint
hető, a magmás és metamorf ásványok egyensúlyával, erősen meszes jelleggel. 
A könnyűásványok közül a kvarc és kvarcit mellett (majdnem 70%), a muszkovit 
van túlsúlyban (30% körül). Felfelé a rétegsor nehézásványösszetételében előbb a 
metamorf, majd a magmás eredetű ásványok jutnak túlsúlyba. A kavics anyagban 
megtalálható a közeli környék mezozoikumának lepusztulásából származó triász 
mészkő, dolomit és a jura tűzkő anyag. A V. Zilahy L. által meghatározott plankton 
Foraminiferák, de különösen a

Globigerina corpulenta Subb.
Globigerapsis semiinvóluta K eijzer

fajok szerint a szelvény rétegsora felsőeocén korinak bizonyult.
A Nummulites millecaput-Gk áthalmozottságának megítélése kérdésében H ant

ken M. véleményéhez csatlakozunk. A rétegsor felső részén jelentkező Nummulites 
millecaput-ok véleményünk szerint is idősebb rétegsorból halmozódtak át. Erre 
utal a példányok jelentős koptatottsága is. A Nummulites millecajmt-ok fajöltője a 
felsőlutéciai—alsójDriabonaira terjed ki, és semmiképpen sem nyúlik fel ebbe, a 
mikrofaunája alapján középső—felsőpriabonai összletbe.
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A Lábatlan—N}^ergesújfalu közötti partfal középső, sasbércszerűen kiemelt 
részére telepítettük a Nyergesújfalu 27. sz. szerkezetkutató fúrásunkat. Célja a 
biotitos meszes aleurit—homokkő és márga átfúrása és fekvőjének megállapítása lett 
volna. Műszaki okokból a fúrás 100,0 m-ben leállt anélkül, hogy a biotitos meszes

Abb. 1. Geologische Skizze des südwestlichen Teiles von Nyergesújfalu
1. Sandstein- und Mergelkomplex (Unterkreide), 2 . Ton, Tonschiefer, Mergel, Süsswasserkalk, 3 . subplanu- 
latus- und Operculinen-führender Tonmergel, 4 . striatus- und Mollusken-führender sandiger Ton, Mergel, 
Sandstein, 5 . Nummuliten- und Discocyclinen-führender kalkiger Sandstein ( 2 .  bis 5. Eozän), 6 . Ausbisse, 

7. Bruchlinie (hypothetisch), 8 . Tiefbohrung
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homokkő összletet átfúrta volna, tehát még mindig nem tisztázódott a biotitos 
meszes aleurit—homokkő összlet vastagsága, kifejlődése és települési helyzete. 
Ezeket a célkitűzéseket a Nyergesújfalu 29. sz. fúrás oldotta meg (I., II. melléklet, 
1. ábra).

E fúrást a Gerecse-hegység ÉK-i előterébe, a Szentjózsefpuszta-i major mellé 
(1. ábra; telepítettük a következő célkitűzésekkel:

1. Az eocén rétegsor magfúrással való feltárása és földtani alapszelvény kialakítása.
2. A fúrás különleges célkitűzése: tisztázni a Lábatlan —Nyergesújfalu közötti partfal 

szelvényében és a Nyergesújfalu 27. sz. fúrás rétegsorában feltárt biotitos 
aleurit — homokkő összlet vastagsági, kifejlődési és települési viszonyait.

3. Véglegesen tisztázni azt a többször felvetődött kérdést, hogy a Dorogi-medence 
területének e részén vannak-e produktív alsóeocén barnakőszéntelepek.

A fúrás eocén rétegsorának anyagvizsgálati munkáit S á r k ö z i n é  F a r k a s  E. (üledék
kőzettani), R á k o s i  L. (spóra-pollen), V. Z i l a h y  L. (Foraminifera), J á m b o r n é  K n e s s  M. 
(nagyforaminifera), K e c s k e m é t i v é  K ö r m e n d y  A. (Mollusca) végezték. Az adatok 
összesítésében és értékelésében H a j d ú  J . és T a t á r  A. nyújtott segítséget.

A Nyergesújfalu 29. sz. fúrás 323,6 m vastagságban harántolt eocén képződ
ményeket.

Az alsóeocén fekvőösszlet — amelyet a szparnakumi emeletbe sorolunk — 35,3 m 
vastag. Uralkodó kőzetfélesége agyagos aleurit. Jellemző a csekély (max. 6%) mész- 
tartalom. Az összlet nehézásványtartalma rendkívül változó, magmás—metamorf— 
epigén ásványok kb. egyforma arányban fordulnak elő. A könnyűásvány-képben a 
kvarc uralkodik, említésre méltó mennyiségben csupán a kvarcit és a plagioklász 
fordul elő. A fekvőösszlet a Dorogi-medence alsóeocén szén telepeire jellemző sporo- 
morpha maradványegyüttest tartalmaz, a

Leiotriletes microadriennis és a
Monocolpoq>ollenites tranquillus

formák dominanciájával.
A fúrás szelvényéből az alsóeocén barnakőszénösszlet hiányzik, a kőzetlisztes 

agyagmárgának minősülő kiűzi subplanulatuszos—operculinás összlet közvetlenül 
a fekvőösszletre települ. A mésztartalom 30—40%-ra történő ugrásszerű emelkedése 
felszíni mezozóos mészkőterületek közelségére, s az üledékképződési fotyamatban 
lehordási területként való részvételére enged következtetni.

Nagymérvű, az alsóeocén és a középsőeocén felső része közötti letárolásra enged 
következtetni az, hogy a csökkentsósvízi—sekélytengeri kifejlődést! subplanulatu
szos—operculinás agyagmárga összletnek csupán az alsó 16,3 m vastag részlete van 
meg. Ez az érték a maximális értékeknek mintegy egy tizede, a legáltalánosabban 
elterjedt értékeknek mintegy egyötöde.

Az alsóeocén képződményeknek eocénen belüli letaroltságára utalnak Jám borné  
K ness M. (1966) vizsgálati eredményei is. A Nyergesújfalu 29. sz. fúrásban harántolt 
perforatuszos, striatuszos rétegösszletekben alsóeocén nagyforaminifera fajokat 
mutatott ki, az eredeti település fordított sorrendjében. Már a terepi vizsgálatok 
során feltűnt az alsóeocén Nummulites fajok limonitos, töredezett megjelenési for
mája.

A lutéciai emeletben a kőzetlisztes agyagmárga—márga kifejlődések vannak 
túlsúlyban. A magmás ásványok aránya viszonylag alárendelt, a metamorf és 
epigén eredetűek — kb. egyforma arányban — vannak túlsúlyban. A felsőlutéciai
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perforatuszos összletet mindössze 2,8 m-es vastagságban harántolta a fúrás. A mikro- 
fauna egyes elemei (II. melléklet):

Bulimina eocaena H antken 
Virgulina hungarica H antken 
Eponides Schreibersii (d ’Orbigny)

véleményem szerint alsóeocén üledékekből áthalmozottak lehetnek. A 
Nummulites burdigálensis de la Harpe 
Nummulites aff. praelucasi D ouvillé 

fajok szintén áthalmozottak. A
Nummulites perforatus Monteort

biztosan jelzi a réteg felsőlutéciai alemeletbe tartozását. A striatuszos összlet mikro- 
faunája meglehetősen gyér, a meghatározott fajok egy része, pl. az 

Uvigerina multistriata H antk .
Eponides Schreiber sii (d ’Orbigny)-

pedig valószínűleg alsóeocén üledékekből áthalmozott. A nagyforaminifera együttes
ben alsó- és középsőeocén formák keverve fordulnak elő. Az üledék korát jelzik az 
alábbi formák:

Nummulites striatus Bruguiére 
Nummulites aff. uroniensis H eim 
Nummulites aff. rotularius Deshayes
Az alsóeocén subplanulatuszos—operculinás agyagmárga összletből halmozód

tak át a következők:
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Nummulites aff. pulchellus H antken in de la H arpe 
Nummulites aff. fabianii Prever 

nagyforaminifera fajok, végül a
Chlamys hiarritzensis d ’Archiac

kagylófaj előfordulása a rétegösszlet felsőeocén korát bizonyítja és a tágabb érte
lemben vett Dorogi-medence területén a legfiatalabb eocén kéj^ződménycsoportnak 
tekinthető.

Külön kiemeljük, hogy az alsó- és felsőpriabonai plankton foraminiferás, biotitos, 
tufás, meszes aleurit összlet között 17,5 m vastag 

Nummulites millecaput B oubée
А —В formát gyakori és tömeges módon tartalmazó nummuliteszes—discocyclinás 
mészkő települ.

Meglepetés volt számunkra, hogy az eddigi véleményünk szerint legfeljebb az 
alsópriabonaira kiterjedő faj öltő jü Nummulites millecaput az alsó—felsőpriabonai 
közötti mészkőben ilyen nagy mennyiségben volt kimutatható. Míg a Nyergesújfalu— 
Lábatlan közötti partfali rétegsorban a példányok koptatottsága alapján az áthal- 
mozottságot lehetségesnek tartottuk, ez esetben a Nummulites millecaput-ок gya
kori-tömeges előfordulása és a koptatcttság hiánya az áthalmozottság ellen bizonyít. 
Végleges álláspontunk kialakítása előtt további vizsgálatokat tartunk szükségesnek.

A fúrásnak még egy, az alsóeo:én barmkőszénösszlet továbbkutatása szem
pontjából jelentős, sajnos negatív eredményét kell rögzítenünk. Végérvényesen 
eldöntöttnek vehető, hogy a tágabb értelembe vett Dorogi-medence legnyugatibb 
részén, Lábatlan—Nyergesújfalu környékén a produktív széntelepeket tartalmazó 
eocén barnakőszénösszlet hiányzik.
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G E O L O G IS C H E  E R G E B N IS S E  D E R  B O H R U N G  
N Y E R G E S Ű J F A L U  Nr. 29

von
L. G i d a i

Die Altersprobleme der foraminiferenführenden, biotithaltigen, sandigen Ton- 
und Konglomerat-Schichten, die in der Umgebung von Nyergesújfalu an mehreren 
Stellen zutage treten, und zwischen Nyergesújfalu und Lábatlan am Donauufer in 
einem imposanten Profil nachweisbar sind, wurden von mehreren Geologen studiert. 
Eine einheitliche Stellungsnahme der verschiedenen Autoren kannte bis jetzt nicht 
erreicht werden. M. H antken  (1871) erwähnte „rundliche Ausscheidungen“ (Kong
lomerat-Konkretionen) im Zusammenhang mit der Uferwand zwischen Nyergesújfalu 
und Lábatlan. Nach seiner Annahme wäre ein Teil der organischen Reste aus den 
eozänen Schichten umgehäuft worden und darunter seien die Foraminiferen des. 
„Kisceller Tones“ vertreten. V. V ogl (1910) bearbeitete die reiche Makrofauna der im 
Laufe des Strassen-und Eisenbahnbaues erschlossenen Schichten und kam zur Feststel
lung, dass die Fauna von unteroligozänem Charakter sei. E. Szőts (1956) hielt die 
Schichtenfolge der Uferwand zwischen Lábatlan und Nyergesújfalu für das Schluss
glied der Lutet-Stufe. J. Fülöp gliederte dieselbe Schichtenfolge ins obere Eozän ein.

Die Bohrung Nyergesújfalu Nr. 29 hat die eozänen Ablagerungen in einer 
Mächtigkeit von 323,6 m durchteuft.

Der untereozäne Liegendschichtenkomplex — den wir ins den Sparnacien stellen,, 
ist 35,3 m mächtig. In ihm herrscht der tonige Schluffstein vor. Charakteristisch ist 
der niedrige (max 6%) Kalkgehalt. Der Schwermineralgehalt des Komplexes ist 
ausserordentlich veränderlich, die magmatischen, metamorphen und epigenen 
Mineralien haben ungefähr den gleichen Anteil. Im Leichtmineralien-Spektrum ist 
der Quarz herrschend, in einer erwähnungswerten Menge kommen nur Quarzit und 
Plagioklas vor. Der liegende Schichtenkomplex enthält eine für die untereozänen 
Kohlenflöze des Doroger Beckens charakteristische Sporomorphen-Vergesellschaf
tung, worin die Formen

Leiotriletes microadriennis und
Monocolpopollenites tranquülus 

dominieren.
Im Profil der Bohrung fehlt der untereozäne Braunkohlenkomplex, der für 

schluffigenTonmergel haltbäre Subplanulatus — Operculina-Komplex des Cuisien lagert 
unmittelbar auf dem Liegendkomplex. Die sprunghafte Zunahme des Kalkgehaltes 
bis auf 30 — 40%, weist auf die Nähe der Tagesausbisse von mesozoischen Kalksteinen 
und auf ihrem Beitrag — als Abtragungsgebiete — zu der Sedimentation hin.

Die Tatsache, dass nur der untere, 16,3 m mächtige Teil des Subplanulatus- und 
Operculinen-führenden neritisch-brackigen Tonmergelkomplexes vorhanden ist, 
weist auf eine bedeutende, zwischen dem unteren und mittleren Eozän stattgefundene 
Denudation hin. Diese Grösse ist nur ein Zehntel der maximalen, und ein Fünftel 
der allgemein bekannten Mächtigkeitswerte.

Auf die Denudation der untereozäne Ablagerungen innerhalb des Eozäns weisen 
auch die Ergebnisse der Untersuchungen von M. Jambor-K ness (1966) hin. Sie hat 
untereozäne Grossforaminiferen-Arten in umgekehrter Reihenfolge der originalen 
Lagerung, in den der Bohrung Nyergesújfalu Nr. 29 durchteuften Perforatus-, Stria-
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^-führenden Schichtenkomplexen nachgewiesen. Die limonitisierte, zerbrochene 
Erscheinungsform der untereozänen Nummulitenarten ist schon im Laufe der Feld
untersuchungen auf gef allen.

Im Lutetien sind die schluffigen, tonmergeligen und mergeligen Ausbildungen 
überwiegend. Der Anteil der magmatischen Mineralien ist relativ untergeordnet, die 
metamorphen und epigenen Mineralien dominieren in ungefähr gleichemProzentsatz. 
Der oberlutetische Perforatus-SchichtenkomjAex wurde nur in einer Mächtigkeit 
von 2,8 m durchteuft. Die Elemente der Mikrofauna (Beil. II.)

Bulimmá eocaena Hantken 
Virgulina hungarica H antken 
Eponides schreibersii (d ’Orbigny)

können nach meiner Meinung aus eozänen Ablagerungen umgehäuft worden sein. 
Auch die Arten

Nummulites burdigalensis de la H arpe 
Nummulites aff. praelucasi Douvillé 

sind umgehäuft. Die Art
Nummulites perforatus Montfort

zeigt sicher die Zugehörigkeit der Schicht zur oberlutetischen Unterstufe. Die Mikro
fauna des zS/nato-Komplexes ist ziemlich arm, ein Teil der bestimmten Arten, zum 
Beispiel

Uvigerina multistriata Hantk .
Eponides schreibersii (d ’Orbigny)

ist wahrscheinlich aus den untereozänen Ablagerungen umgehäuft worden. In der 
Grossforaminiferen-Gruppe kommen unter- und mitteleozäne Formen gemischt vor. 
Auf das Alter der Ablagerungen weisen folgenden Arten hin:

Nummulites striatus Bruguiere 
Nummulites aff. uroniensis H eim 
Nummulites aff. rotularius D eshayes

Die folgenden Arten sind aus dem untereozänen Subplanulatus — Operculina- 
Tonmergelkomplex umgehäuft worden:

Nummulites subplanulatus Hantken et Madarász 
Nummulites burdigalensis de la H arpe 
Nummulites aff. pernotus Schaub

Die an Arten- und Exemplaren reiche Molluskenfauna des £7rm^s-Komplexes 
zeigt die herrschend brackische Ausbildung des Schichtenkomplexes. Der Anteil der 
Süss- und Meereswasserschichten ist ganz untergeordnet.

Das bedeutendste stratigraphische Ergebnis der Bohrung Nyergesújfalu Nr. 29 
war, dass sie die Mächtigkeits-, Ausbildungs- und Lagerungsverhältnisse der 
planktonforaminiferenführenden, biotitführenden, kalkig-schluffigen Folge, in der 
Uferwand zwischen Lábatlan und Nyergesújfalu klären konnte; diese Serie wurde 
in der Bohrung Nyergesújfalu Nr. 27 nur teilweise erschlossen. Die Mächtigkeit des 
Komplexes ergab sich in der Bohrung für 227,5 m. Die herrschenden petrographischen 
Komponenten sind CaC03 und Schluffstein, neben welchen auch Ton und Sand Vor
kommen. Der Anteil an CaC03 variiert zwischen 30—95%. Die häufigsten Gesteinsty
pen sind: schluffiger Kalkstein, mergeliger Schluffstein, schluffiger Mergel, Kalkmer
gel und Kalkstein. Im Schwermineralgehalt kommt das leichte Übergewicht der

io*
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magmatischen Elemente gegenüber den metamorphen Mineralien zum Ausdruck. 
Unter den magmatischen Mineralien überwiegt der Biotit. Die epigenen Mineralien 
sind ganz untergeordnet. Die weitere Zunahme des Kalkgehaltes ist auf die weitere 
Einschränkung des Sedimentationsraume, die Trockenlegung neuer mesozoischer 
Kalksteinschollengebiete zurückzuführen. Die Formen

Globigerina corpulenta Subbotina ) Uferwand, Bohrung Nyergesújfalu
Globigerapsis semiinvoluta K eijzer ) Nr. 27
Hantkenina alabamensis Cushman \
Globorotalia (Turborotalia) cocoaensis ( Bohrung Nyergesújfalu Nr. 29 

Cushman et Bermudez j

und die Grossforaminiferen-Arten
Nummulites incrassatus de la H arpe 
Nummulites chavannesi de la H arpe 
Nummulites aff pulchellus H antken in de la Harpe 
Nummulites aff. fabianii Prever 

ferner das Vorkommen der Muschel 
Chlamys biarritzensis d ’Archiac

zeugen vom obereozänen Alter des Schichtenkomplexes und so kann dieser Komplex 
als das jüngste Glied des Eozäns im Baume des im breiteren Sinne aufgefassten 
Doroger Beckens betrachtet werden.

Ausserdem wollen wir es nachdrücklich betonen, dass zwischen dem unter- und 
dem oberpriabonischen Plankton-Foraminiferen-, Biotit-, Tuff- und Kalkschluff
führenden Komplex gibt es eine 17,5 in mächtige, Nummuhten- und Discocyclinen- 
führende Kalksteinschicht, in welcher die Formen A und В von Nummulites milleca
put Boubée häufig und in grosser Menge Vorkommen.

Dies war für uns eine nicht geringe Überraschung, weil bisher unserer Meinung 
entsprechend die vertikale Verbreitung von Nummulites millecaput sich nur auf das 
Unterpriabon beschränkte und jetzt diese Art in grossen Mengen auch zwischen den 
unter- und oberpriabonischen Schichten im Kalkstein vorhanden war. Die stark 
abgerollten Exemplare der Schichtenfolge zwischen Nyergesújfalu und Lábatlan 
machen eine Umlagerung wahrscheinlich, die häufigen und in grosser Menge vor
kommenden Vertreter von Nummulites millecaput, sowie das Fehlen der Abrollung 
sind im Gegenteil Beweise gegen die Umlagerung. Vor unserer endgültigen Stellung
nahme zu dieser Frage halten wir noch weitere Untersuchungen für notwendig.

Beilage I. Mineralogisch— petrographisches Profil der Tiefbohrung Nyergesújfalu Nr. 
29. Zusammengestellt von L. G i d a i  1966.
I . Geologisches Prof il: 1. Sand, Sandstein, 2. sandig-toniger Schluffstein, 3. kohlenführender 
Schluffstein, 4. kalkig —mergeliger Schluffstein, 5. schluffiger Ton, 6. sandiger Tonmergel, 
7. schluffiger Mergel und Tonmergel, S. tonig —schluffiger Kalkmergel und Kalkstein, 
9. Kalkstein. 10. Diskordanz. — I I . Probennumer. — I I I . Lithologisches Profil: 1. Kar
bonat, 2. Ton, 3. Schluffstein, 4. Sand. — IV . Schwerminer alien: 1. Biotit, 2. andere 
magmatischen Mineralien, 3. metamorphische Mineralien, 4. epigene Mineralien. — 
V. Leichtmineralien: 1. Quarz, 2. Quarzit, 3. Feldspat, 4. Muskovit, 5. Glaukonit, 6. 
Tonmineralien, 7. Kohle (Brennschiefer). — VI. D T A : Quarz, Calcit, Iliit, Pyrit, Eisen
oxyd, Kaolinit, organischer Stoff.
Beilage Н. Fauna der eozänen Ablagerungen der Tiefbohrung Nyergesújfalu Nr. 29. — 
Zusammengestellt von L. G i d a i  1966. (Die Exemplarzahl ist mit Strichen, diejenige der 
umgehäuften Faunenelemente mit Ringen bezeichnet.)


