
AZ ÉSZ AKI-VÉRTES ÉS A DÉLI-GERECSE FÖLDTANI FELVÉTELE
( XXI I .  sz. melléklettel)
Irta: Sólyom F er e n c

Rétegtani leírás

A Vértes és Gerecse közti medencék alját és peremét alkotó alaphegység 
triász, jura és kréta képződményekből áll.

A t r i á s z t  dolomit és a nála fiatalabb dachsteini mészkő képviseli.
A dolomit — külszíni előfordulásain kívül — a tatabányai kőszén

medence harmadidőszaki üledékei alatt számos fúrásból is ismeretes. Általá
ban világosszürke, helyenként sárgás-vöröses színezetű, tömör kőzet. Több
nyire cukorszövetű, jól padozott (Nagycsákány. Hosszúhegy, Zupahegy). 
Nem ritkán murvásodik (a Lóingató K-i részén murváját fejtik is). A Vidám
vár környékén s attól É-ra a dolomitban vörös, kristályos ú. n. «mészdolomit» 
észlelhető. A dolomit magasabb szintjeiben jelentkező mészpadok mintegy 
átmenetül szolgálnak a dachsteini mészkőbe.

A dolomit általában szegény kövületben. Az óbarokpusztai Lóingató 
dolomitjából W in k l e r  [12] által gyűjtött Chemniíziák és Myophoria whate- 
leyae (B u c h ) ( =  M. inaequicosíata (K l ipst ), valamint saját gyűjtése 
[Diplopora sp., Myophoria goldfussi (A l b .), M. cf. inaequicostata (K l ip st ), 
Myophoricardium lineatum (W őhrm .), kisebb Megálodon sp., Purpuroidea 
laramellii (St o p p .)] alapján, V ígh  Gy . [9, 10] karninak vagy a karni-nori 
határán fekvőnek tekinti. A Lóingatóhegy ama törésvonal mentén helyez
kedik el, amelynek mentén a Vértes legidősebb triász rétegei kerülnek fel
színre. A kövületes karni-nóri dolomitrögöktől É-ra és Ny-ra a fiatalabb — 
de még alsó-nóri — fődolomit található.

A dachsteini mészkő fehér, szürkés, helyenként hússzínű, kagylós törésű, 
tömött, vastagpados kőzet. A monoklinális felépítés következtében a tér
képezett terület Ny-i és ÉNy-i részén fordul elő. Ezenkívül különösen a 
tatabányai kőszénmedence D-i és É-i részén ismeretes számos fúrásból. 
A felsőgallai kőfejtőben, a Kerkályoshegyen, a Tamáskőn s a Csurgóhegyen 
még számos dolomitpadot tartalmaz. Az alsógallai Kőhegy, a Csúcshegy, 
a Peskő, a Kallagos és az Öreg-Kovácshegy magasabb szinthez tartozó 
dachsteini mészkövében már jóval kevesebb a dolomitközbetelepülések 
száma.

V ígh  Gy . [9, 10] szerint a dolomitpados dachsteini mészkő nóri kori. 
Az Öreg-Kovácshegy mészkövéből L i f f a [1 ,2 ] Megalodus böckhi (H oERN.)-t 
és Megalodus lóczyi (H o e r n .) ( = M. Seccoi (P a r .)-L a Nagygerecséről V ígh
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[10] Worthenia escheri (St o p p .)-t és a Megalodon gümbeli (St o p p .)-t gyűjtött. 
Raeti dachsteini mészkő már nincs a felvett területen.

J  ú r a is csupán a tatabányai kőszénmedence 433. sz. fúrásából isme
retes. Ennek 235,50 m mélységében az eocén alatt krétát, 243,60 m mély
ségében liászt, 270 m mélységében pedig dachsteini mészkövet ütöttek meg. 
Az itteni liász-összlet alul vörös, feljebb zöldesszürke agyag, illetve vörös 
mészkő váltakozásából áll.

A tatabányai 747. sz. fúrás 133,50 m mélységben, (a kréta alatt) ugyan
csak vörös liász-mészkőbe jutott.

K r é t a  képződmény külszíni előfordulásban csak a vértessomlói 
templom mellől és a Zsidóhegytől DNy-ra lévő völgy két oldaláról ismeretes, 
dachsteini mészkő közé ékelt helyzetben. Szürke, zöldesbarnásszürke, 
glaukonitos, kristályos, helyenként vörösesbarnás árnyalatú, vékonypados, 
lemezes mészkövének vastagsága kb. 20 m. T a eg er  [6] krinoideás mészkő
nek nevezte és tithon-neokom korúnak tarto tta . Szőts [5] szintén az alsó
krétába sorolja, amit V a d á sz  és ifj. N o szk y  is valószínűnek ta rt (szóbeli 
közlés).

A kréta az eocén medence-képződmények alatt jóval elterjedtebb, 
mint a felszínen. A fúrások, melyek a krétát feltárták (366, 433, 465, 475?- 
482, 485, 488, 512, 564, 683, 691?, 705, 711, 747, 758) a bánhidai erőműtől 
DK-i irányban húzódó, 1,5 km széles, 4,5 km hosszú sávban helyezkednek eh 
Ezt a sávot egy, a triász rögök által határolt szerkezeti árok krétaidőszaki 
kitöltődésének tekinthetjük.

Az e o c é n  rétegek mind a Vértes, mind a Gerecse felőli oldalon 
általános elterjedésűek. Vastagságuk az oligocén előtti lepusztulás méretei
től függ.

Az alsó-eocén üledékek sorát szárazföldi vörös agyagok nyitják meg, 
melyek a külszínen főleg a dolomitrögök mélyedéseiben, a vetődésekben 
mint eróziós maradványok számos helyen megtalálhatók. Ezek a tatabányai 
kőszénmedence mélyén — különösen annak DK-i részén — számos fúrásból 
ismeretesek. A medence ÉK-i részén a felsőgallai kőfejtőben lemélyített 343. sz. 
fúrás a parti kifejlődésű íőnummulinás mészkő alatt 3,5 m vastagságban 
harántolta őket. Fekvőjük itt is dolomit. A 714. sz. vízfúrás az eocén összlet 
alatt dachsteini mészkőre települve 5,9 m összvastagságban harántolt dach
steini mészkődarabokkal váltakozó vörös agyagot. A tarjáni III. (463. sz.) 
fúrás a dachsteini mészkőre települve, 310,5—323,5 m mélységben, 13 m 
vörös agyagot harántolt. A tatabányai medence vörös agyagjai magas kova- 
savtartalmuknál fogva kifejezetten agyagjellegűek. A nagyegyházi kőszén
medencében ellenben az eocén összlet alatt az 524, 535, 539. és 553. sz. fúrá
sok valódi bauxitot harántoltak, fekvőjében fődolomittal. A bauxit korát 
általában eocén előttinek (kréta), a vörös agyagokat, melyek valószínűleg 
átmosott bauxitok, eocén-elejinek tekinthetjük.

A bauxitot és vörös agyagot vegyelemzés híján térképileg nem külö
níthetem el.

A kőszénmedencékben a vörös agyag, illetve bauxit fölött az ú. n. 
fekvő édesvízi üledékeket találjuk. Ezek a tatabányai medence legnagyobb 
részében szürke, sötétszürke, zsíros tapintású, egyenetlen törésű kemény
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agyagök, homokos agyagok, agyagos homokok és márgák, melyekhez a 
medence DK-i és Ny-i részén édesvízi mészkő is csatlakozik (XII. akna).

A fekvő rétegösszlethez tartoznak azok a kvarchomokok, homokkő 
és durva kvarckavicsok is, amelyeket a 470, 482, 485, 488, 564. stb. sz. fúrá
sok harántoltak.

A fekvő édesvízi üledékek általában kövületmentesek, gyakoriak azon
ban bennük a pirit-, markazit-, limonitkiválások. A fekvő összlet vastagsága 
a tatabányai medencében 0 és 40 m között változik, a medenceperemek 
felé kivékonyodik. Helyenként (pl. a Síkvölgyi-akna területén) a kőszén 
közvetlenül az alaphegységre települ. Külszíni előfordulásban a fekvő elegyes
vízi üledékek nem tanulmányozhatók, csak fúrásokból és bányaművelések
ből ismeretesek.

Ezek fölött következik a kőszénösszleí. Vastagsága, beleértve a közbe
települt meddő rétegeket is, helyenként (pl. а XIV. akna mezejében; 455. 
és 318. sz. fúrás) meghaladja az 50 métert is. A kőszénképződés idején tör
tént fenékingadozások következtében azonban a kőszénösszlet vastagsága 
meglehetősen változó. A kőszénösszlet a kőszénen kívül bitumenes agyagok, 
kőszenes agyagpalák, agyagos kőszénpalák, égő palás és elegyesvízi meddő 
közbetelepülések váltakozásából áll. A medence D-i és DNy-i részében a 
meddő beágyazások között édesvízi márga és mészkőrétegek (VIII, IX, X, 
XII. és Síkvölgyi-akna), valamint a V adász  [8] által huszárzsinór néven részle
tesen ismertetett alumohidrokalcit is jelentkezik.

A kőszénösszlet elegyesvízi rétegeinek leggyakoribb kövületei: Tympa- 
notonus hantkeni (M u n .— Ch alm .), Melanatria auriculata (Schloth .), Cantharus 
(Pollia) brongniarti(d ’Or b .), Anomia (Paraplacuna) gregaria B a y ., Modiola 
corrugata (B r o n g n .), Cyrena grandis H a n t k . stb.

A nagyegyházi medence kőszénösszlet-kifejlődése a fúrási naplók sze
rint több, nagyobb függőleges távolságban elosztott, különböző vastagságú 
kőszéntelepet mutat, édesvízi mészkő, agyag és márga meddőbetelepülések
kel. Külszíni előfordulása a kőszénösszletnek és a fedőjét alkotó alsó elegyes
vízi rétegeknek csak a volt külfejtés helyén ismeretes. Nyomokban most is 
fellelhető, bár jórésze az ótelepi palahányó és az 1. sz. derítőmedence által 
el van takarva.

A kőszénösszlet fölött az alsó elegyesvízi rétegek [3] következnek; ezek 
általában sötétszürke, lemezes agyagok és agyagpalák. Hasonlítanak a fent 
említett elegyesvízi közbetelepülésekhez; tengeri jellegük kissé hangsúlyo- 
zottabb; fölfelé fokozatosan tengeri üledékekbe mennek át. Faunájuk hasonló 
a kőszénösszlet elegyesvízi közbetelepüléseinek faunájához: Tympanotonus 
hantkeni (M u n .— Ch alm .), Tympanotonus calcaratus (B r o n g n .), Ampullina in- 
completa (Z it t .), Melanatria auriculata (Schloth .), Cantharus (Pollia) brongni- 
arti d ’Or b ., Meretrix vértesensis (T a e g e r ), Modiola (Brachyodontes) corrugata 
(B r o n g n .), Anomia gregaria B a y ., Ostrea supranummulitica Z it t ., stb. 
Felsőbb rétegeiben megjelennek a foraminiferák — köztük az apró Nummu- 
lina subplanulata H a n k t . et  Ma d . — is.

Az alsó  e leg y esv íz i rétegekre a ten ger i ú. n. alsó foraminiferás mollasz- 
kumos agyagmárga [3] te lep ü l, am it T a eg er  [6] «tengeri operculinás r é t e g e d 
nek n evez . A ta ta b á n y a i m árgafejtőb en  és a tég la g y á r  m e lle tti fe jtőb en  van
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jól feltárva. Kisebb előfordulásai a fentebb említettektől délre a vízmosásban, 
valamint ÉK-re az alsógallai út keleti oldalán találhatók. Gyakoriak benne 
a foraminiferák: Operculina granulosa Leym., Operculina ammonea Leym., 
Nummulina ubplanalaía Hantk.—Madar., Orbitoides (Orthophragmina) 
tenuicostata Gümb., Orbitoides papyracea Boub. stb. A molluszkumok 
közül apró Tarritella sp., Corbnla sp., Teliina sp. ismeretes. A R ozlozsnik [3] 
térképén feltüntetett nagyobb előfordulás a márgafejtő és Újtelep között 
jelenleg nem látható, salakhányóval van eltakarva. Vastagsága helyenként 
eléri a 80 métert.

Az alsó foraminiferás molluszkumos agyagmárga fokozatosan a középső 
elegyesvízi rétegekbe megy át, ami a tenger visszahúzódásának következménye. 
Kőzetük sárgásbarna-rozsdásbarna, meszes homokkő s homokos márga. 
Külszíni elterjedése főleg a tatabányai medence közepének északi részére 
esik. Jómegtartású faunát tartalmaz Ampullina perusta (Defr .), Ampullina 
( Globnlaria) incompleta (Zitt.), Melanatria auriculata (Schloth.), Cantharus 
(Pollia) brongniarti (d’Orb.), Cantharus sp., Turritellasp., Anomia (Parapla- 
cuna) gregaria (Bay.), Congeria eocaena (Mun.—Chalm.), Pectunculus sp.). 
A márgafejtő középső elegyesvízi homokkövében elég gyakoriak levél lenyo
matok is. Összvastagsága 20—30 m.

A középső-eocént erős tengeri előnyomulás jelzi. A tenger a medencéken 
túl az alaphegység peremeit is elborította, minek következtében a középső- 
és felső-eocénben medencebeli és parti üledékek keletkeztek. Ezeket már 
R ozlozsnik  [3] is megkülönböztette. A medencekifejlődést az agyagos kőzetek, 
a parti kifejlődést pedig a nummulinás mészkövek túlsúlya jellemzi. A parti 
kifejlődésű főnummulinás mészkő heteropikus fáciese a medencekifejlődésű 
perforata-brongniarti rétegeknek. Ezt bizonyítják a felsőgallai kőfejtőben 
lemélyített 338, 340. és 341. sz. fúrások is, melyekben a parti kifejlődésű 
középső-eocén főnummulinás mészkő alatt a medence-fáciesű, alsó-eocén 
operculinás-foraminiferás agyagmárgát, az elegyesvízi, ugyancsak medence
kifejlődésű alsó elegyesvízi rétegeket (szénfedőt) és a kőszenet harántolták, 
végül a dachsteini mészkövet érték el.

A peremek felé a medencebeli üledékek hirtelen kiékelődnek. Ezt bizo
nyítják ugyancsak a felsőgallai kőfejtőben a fentebb említett fúrásoktól 
KÉK-re alig 30 m távolságban lemélyített 342, 343, 344. sz. fúrások, melyek
ben a medencekifejlődésű sorozat már csak alig pár m vastag, és kőszenet 
nem tartalm az; ezektől KÉK-re a 351, 352. és 353. sz. fúrásokban a főnummu
linás mészkő medenceüledékek beékelődése nélkül közvetlenül a dachsteini 
mészkőre települ.

A medencekifejlődésű üledékek sorozatát az alsó perforatás-brongniartis 
rétegek vezetik be. Kőzetük sárgásszürke agyag és márga. Faunájuk teljesen 
elüt az alattuk fekvő középső elegyesvízi rétegekétől; főleg a nummuiinák 
nagyszámúak [N. perforata ( d e  Montf.) és megaloszférás alakja, a N. lucasana, 
a N. brongniarti d’Arch., N. striata Brug,, N  incrassata d e  l a  Harpe]

Külszíni előfordulásuk a Tatabányai-medencének ugyancsak az É-i 
részére esik. A R ozlozsnik [3] által feltűntetett délibb előfordulások a 
bányatelep fejlődésével beépültek, s így a külszínen nem láthatók. A fatelep 
és a betonút között számos kövület is akad bennük: Corbis major Bay.,
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Crassatella subtumida, B e l e . ,  Osírea sapranammuliíica Z it t ., Lucina sp., Strom
bus sp., Terebellum sp. stb.

Az «alsó perforátás-brongniartis» rétegeket az ú. n. felső elegyesvízi 
refe/eA: (R ozlozsnik) választják el a «felső perforatás-brongniartis» rétegektől. 
Ezek a rétegek főleg a tatabányai medence DK-i részén, az ú. n. homoki 
dűlők homokgödreiben, valamint a Mészáros úttól Ny-ra elterülő homok- 
gödörben vannak feltárva. Faunájuk Tympanotonus calcaratus (B r o n g n .), Me- 
lanopsis doroghensis (Op p h .), korallok.

A középső-eocén medence-kifejlődésének felsőbb rétegösszletét a «felső 
perforatás-brongniartis» rétegek képezik. Ebben a 25—30 m vastag üledék
csoportban R ozlozsnik  [4] 12 réteget különböztetett meg. Kőzete általában 
márga, helyenként homokos mészmárga. Kövületben igen gazdag réteg- 
összlet. A «felső perforatás-brongniartis» rétegek a medencekifejlődésű üledék
sorozatok közül külszínen a legelterjedtebbek. Különösen a tatabányai 
medence D-i részén, а IX, X, XI, XIV. és VL aknák környékén fordulnak elő 
nagyobb foltokban. E rétegekhez soroltam azokat a kisebb N. perforatákat 
tartalmazó márgákat is, melyek Kisegyházától É-ra a Hárshegy DNy-i 
oldalán fordulnak elő.

А IX, XI. és X. aknák környékén a «felső-perforatás-brongniartis» 
rétegek kőzete kemény, lilás árnyalatú márga, sok miliolinával. А X. aknától 
D-re lévő homokgödörben egy ostreás korallpad van feltárva, amelyben főleg 
Ostrea gigantica So l a n d e r , 0. roncana P artsch  és korallok találhatók.

Kövületekben a «felső perforatás rétegek» igen gazdagok: a Nummulina 
perforata d ’Or b ., a N. brongniarti d ^Arc h ., Assilina sp. fajokon kívül 
helyenként a N. striata B r u g . tömegesen lép fel. Kagylók és csigák közül a 
nagy és vastaghéjú Crassatella plumbea (Ch e m n .), Corbula (Bicorbula) exarata 
(D e s h .), Ostrea roncana P a r t sc h , Pecten sp. Terebellum sopitum (So l a n d e r ), 
Natica (Cepatia) böckhi R o zlozsnik , Ampullina incompletas (Z it t .), Transo- 
vula gigantea Sc h a f h , Velates sp. fajok gyakoriak.

A «felső perforatás-brongniartis» rétegekre a felső foraminiferás mol- 
luszkumos agyagmárga települ. R ozlozsnik  [3] több lelőhelyét már nem sike
rült megtalálnom. Jól feltárva csak a Csákányi-dűlő mély, árokszerű be
vágásában és а VIII. lejtaknától DDK-re, a házak mögötti meredek part
bevágásban találtam meg.

A középső- és felső-eocén határa az ú. n. molluszkumos márgás mészkő. 
Általában rozsdásbarna, homokos, glaukonitos márga, mely fölfelé márgás 
mészkőbe megy át. A tatabányai medencében több helyen előfordul, általá
ban azonban nem nagy foltokon: а XI. aknától Ny-ra az útbevágásban, 
valamint attól ÉK-re a víztartály alatt, а IX. aknától D-re a csákányi dűlők
ben, а VIII. lejtaknától К -re lévő házsor bevágásában, valamint attól Ny-ra, 
а X II. lejtősaknától ÉK-re és ÉNy-ra, a fateleptől D-re a A 203-on, ahol 
igen sok benne a Turritella-kőbél. Ä tatabányai medencén kívül Csordakút- 
puszta és Kisegyházapuszta között a A  243,3 alatt találtam meg a következő 
faunával (Szőts E. meghatározása): Ampullina perusta (D e f r .), Cerithium 
subcorvinum Op p h ., Ampullospira oweni (d ’A r c h .), Arca pseudopelhensis 
Szőts, Turritella sp., Aloidis sp., Phacoides sp., Psammobia sp., Meretrixsp., 
Cardita sp.?, Orbitoides (Orthopragmina) sp.
15 F ö ld ta n i 1950. —  5/10
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A felső-eocén medence kifejlődését az orthophragminás mészkő képviseli. 
Főleg a Tatabányai-medence Ny-i és DNy-i részén, a Sikvölgyi-akna, а XI. 
tömedékakna környékén, a Körtvélyespusztára vezető úton és attól Ny-ra, 
а X II. lejt- és légakna között, valamint ezektől D-re, а XI. tömedékakna 
irányában van kifejlődve. Kőzetalkotó kövületei orbitoidesek, illetve ortho- 
phragminák Orthopragmina papyrcicaea (Boub.), helyenként lUhothamninmokis; 
a N. millecaput mikro- és megaloszférás alakjai (N. millecaput és N. tschi- 
chatscheffi), valamint számos puhatestű és tüskésbőrű.

A Tatabányai-medencén kívül Tükrösmajortól Ny-ra, Kisegyházától 
ÉK-re és К -re, a Hársashegy D-i lejtőjén van még orthophragminás mészkő. 
Itt egy ostreás paddal települ a fődolomitra. Ez az ostreás-orthophragminás 
pad Csordakúttól D-re is megvan a kőfejtőben feltárt főnummulinás mész
kőre települve. A Hárshegy D-i lejtőjének orthophragminás mészkövében 
az orthophragminákon kívül elég gyakori a N . perforata is, ami arra enged 
következtetni, hogy a rétegösszletben a parti kifejlődésű főnummulinás 
mészkő is képviselve lehet.

A parti kifejlődésű üledékek sorozatát a középső-eocén főnummulinéis 
mészköve vezeti be. A Tatabányai-medencét D-en és K-en a triász alaphegység 
keretére települve kisebb-nagyobb rögök alakjában övezi. A medence pere
mén túl, a fődolomitra települve a nagyegyházai—mesterbereki-kőszénme- 
dence Ny-i peremét alkotva a Sátorhegy különböző részein, a Kistornyó- 
hegy K-i s a Hársashegy D-i oldalán található.

A fehér, szürkésfehér, gyakran sárgásszürke, szemcsés, helyenként 
kissé márgás kifejlődésű mészkőben vannak kövületdús, főleg nummuliná- 
kat tartalmazó szintek is, másutt azonban kövületben szegény. Leggyakoribb 
benne a N. perforata (de Montf.); helyenként, mint Felsőgallától D-re, a Szár 
felé vezető út K-i oldalán a N. millecaput (Boub.) mikroszférás alakja 
8—10 cm-es átmérőjű példányai kőzetalkotók. Faunája elég gazdag: Ostrea 
sapranummulitica Zitt., Ostrea flabellula Lám., Ostrea gigantica (Solander), 
Ostrea roncana P artsch, Pecten biarritzensis d’Arch., Pecten corneus Sol., 
Eichinolampas subsimilis, Schizaster sp. stb. fordulnak gyakran elő. 
A Csákánypusztától É-ra előforduló kisebb főnummulinás mészkőrögökben 
nem ritka az Alveolina és az Orbitolites sem.

A parti kifejlődésű üledéksorozatban Rozlozsnik [3] elkülönítette a 
főnummulinás mészkőre települő felső perforatás-brongniartis rétegeket, melyek 
márgás kifejlődésben a felsőgallai Kálvária és Bódishegy között, valamint 
a Kőbánya DK-i részén fordulnak elő. Hullámos felületű, kissé homokos- 
agyagos márgák.

Ezek felett a rozsdásbarna molluszkumos, homokos, striatás márga 
(Rozlozsnik [3]) foglal helyet. A felsőgallai Kálváriahegy és Bódishegy K-i 
illetve D-i részén, a Felsőgalláról Szár felé vezető út mindkét oldalán több 
kisebb-nagyobb előfordulásban található.

A parti kifejlődésű eocén összlet legfelsőbb tagjaként sárgásán szét- 
málló márgás mészkő lép fel, apró nummulinákkal, amit Rozlozsnik «márgás 
mészkő a Nummulina böckhiveh néven jelölt meg. A felsőgallai Bódishegy 
K-i oldalán, valamint a Tatabányai medence D-i peremén, a Mészároshegy 
É-i lejtőjén alkot kisebb-nagyobb foltokat.
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A felsőgallai Kálváriahegy, Bódishegy, Csákánypusztától É-ra lévő 
triász rögök és a Sátorhegy triász vonulata közé eső medencerészletben — 
amint azt az ott lemélyített 527, 531, 533, 534. és 537. sz. fúrások is bizonyít
ják — az eocén idősebb része hiányzik és csak az eocén felsőbb, parti kifejlő- 
désű tagozata van kifejlődve, ami a medencerész későbbi (középső-eocén) 
keletkezésével magyarázható.

Különálló külszíni eocén-előfordulás a Lóingatóhegy ÉNy-i végén, a 
dolomitra települő rozsdásbarna, lilás árnyalatú, kemény, édesvízi pizolitos 
mészkő. Helyenként ökölnyi konkréciókat tartalm az; pl. a Fakóhegy Ny-i 
és ÉNy-i oldalán is. Kőszénösszlet feletti édesvízi mészkövet ismerünk a csorda- 
kúti fúrásokból.

Az a l s  ó-o 1 i g о c é n t területünkön az eocénvégi kiemelkedés követ
keztében szárazföldi lepusztulás jellemzi. A lepusztulási termékek — kövület
mentes zöldesszürke és vörös tarka agyagok, agyagos márgák, agyagos homo
kok és homokkövek — a Síkvölgyi-aknától Ё-i irányban egész az ótelepi 
temetőig megtalálhatók a homokgödrökben. Külszíni előfordulásaikon kívül 
a Tatabányai-medence számos kőszénkutató fúrásából is ismeretesek.

Ugyancsak a szárazföldi időszak képződményének kell tekintenünk 
azokat a rozsdásbarna, vöröses, kövületmentes homokköveket és breccsákat is* 
amelyek — bár alárendelt kiterjedésben —, de feltűnő módon mindig a triász, 
alaphegység rögei szélén jelentkeznek és amelyeket L iffa (1903, 1904 és: 
1905) «hárshegyi homokkő» néven különített el. T e l e g d i— R oth [7] szerint 
az «iníraoligocén szárazföldi időszak törmelékfelhalmozódása a kövület
mentes homokkő (hárshegyi homokkő; képében jelentkezik». Tarjántól ÉK-re 
a Jáski-kút és а Д 290,5  között a dachsteini mészkőre települve, a Fakóhegy 
DK-i oldalán, a Sátorhegy K-i lejtőjén, valamint a felsőgallai Vereshegy 
DK-i részén a dolomitrögökkel kapcsolatban jelennek meg. Jelenlegi magas 
helyzetük valószínűvé teszi, hogy az oligocén utáni kiemelkedés hatására, 
lazább fedőrétegek lepusztulása révén kerültek a felszínre.

A felsö-oligocént a Gerecsehegységben a tengeri obovatusos homokkő 
képviseli, amely váltakozva elegyesvízi agyag és agyagmárgákkal a héregi- 
tarjáni—csordakúti medencét, a nagyegyháza—mesterbereki medencét és 
a szári medencét tölti ki. Itt számos kibúvásban megtalálható. Szürke, bar
násszürke, laza, agyagos, eléggé durvaszemű kőzete felsőbb részében konglo- 
merátumos. A konglomerátum kimállott kavicsai az említett területeken 
meglehetősen elterjedtek. Az obovatusos homokkő közé agyagos-márgás* 
elegyesvízi rétegek települnek, jelezve a felső-oligocén tenger ingadozását. 
Ezek az elegyesvízi betelepülések elég gazdag, de egyhangú faunát ta rta l
maznak. Nagyegyházától D-re az elegyesvízi rétegekből a következő fajokat 
gyűjtöttem (Szőts E. meghatározása): Tympanotonusmargaritaceus (Brocchi),, 
Potamides plicatus (Brug.), Melanopsis hantkeni (Hofmann), Cyrena 
semistriata (Desh .), Ostrea sp.

A tarjáni Szőlőhegy aljából a következő fauna került elő: Tympanotonus 
margaritaceus (Brocchi), Potamides plicatus (Brug.), Natica sp., Cyrena 
semistriata (Desh.), Thracia sp., Cardita sp., Isocardia (?) sp.

A tarjáni, nagyegyházai és szári medencék kétségkívül felső-oligocén 
konglomerátumaival, illetve kavicsaival szemben a Tatabányai-medencé-
15* — 5/05
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пек Ny-i részén előforduló kavicsok kora kétséges. Vértessomlyónál Hantken 
adatai szerint az * oligocén kőszén fedőjében Tympanotonas margaritaceus 
volt felismerhető, tehát az elegyesvízi felső-oligocén rétegek megvannak. 
Az elegyesvízi rétegek fedőjét alkotó homokköveket Taeger [6] — bár 
kövületet nem tartalmaznak — kőzethasonlóság alapján az obovatusos 
homokkővel azonosította. Mivel az oroszlányi, valamint a Tatabányai
medencében lemélyített fúrások igen sok esetben harántolták az oligocént, 
de sem tengeri obovatusos homokkövet, sem a fekűjét képező Tympanotonus 
margaritaceus-os elegyesvízi rétegeket nem észleltek, hanem csak kizárólag 
szárazföldi vagy édesvízi szürke, zöld és vörös tarka agyagokat, agyagos 
homokköveket, kavics és konglomerátum közbetelepülésekkel, a tengeri 
kifejlődés a Vértes Ny-i részén kérdéses. Tehát a Tatabányai-medence 
Ny-i részének számos kavicselőfordulása lehet felső-oligocénkori képződ
mény, tengeri eredetük azonban nem biztos. Az irodalomban [11, 2] több 
esetben miocénnek minősítik a kavicsokat. Különösen megnehezíti koruk 
megállapítását kövülethiányuk, az Általér Ny-i oldalán, a Patári-hegyen 
előforduló pannóniai kavicshoz való hasonlóságuk.

A m i o c é n  ü l e d é k e k  minden valószínűség szerint hiányoznak 
munkaterületemről.

Pannóniai kavics Környe és Vértesszöllős között számos helyen elő
fordul. A Patári-hegyen, а Д190,6 alatti egyik kavicsbánya közepes-durva- 
szemű kavicsából számos Congeria cf. ungula caprae, Limnocardium sp. ke
rült elő. A kavics egy szabálytalanul közbetelepülő, középszemű homok
lencséjéből jómegtartású Melanopsis entzi, Melanopsis sp., Planorbis 
sp.-t sikerült gyüjtenem.

N e g y e d i d ő s z a k i  k é p z ő d m é n y e k .  Vértesszöllős ÉÉNy-i 
részén rozsdássárga, szürkés, likacsos, többé-kevésbbé sejtes szövetű forrás
mészkövet fejtenek. A gyakori dolomit- és mészkőtörmelék részben tör
melékkúp, részben hordalék.

Az Általér mentén számos helyen terraszkavics is megfigyelhető; túl
nyomóan mészkő, kisebb részt kvarcanyaguk különbözik a pannóniai kavi
csokétól. Összemosott faunájuk eocén, oligocén és pannóniai alakokból áll.

A terület legnagyobb részét borító lösz és futóhomok a bányászat 
szempontjából fontos tömedékelési anyag.

Hegységszerkezet

A Gerecse D-i s a Vértes É-i része jellegzetes röghegység. Kiemelkedő 
sasbércek között mélyebbre süllyedt árkokat találunk. A mezozói alap
hegység általában egy irányban, ÉÉNy felé dől 10—20°-kal.

Az uralkodó törési irányok a terület D-i és K-i oldalán ÉNy—DK-i, 
É-i, ÉNy-i részén pedig É—D-i irányúak. Az ÉNy—DK-i irányú rögöket 
kevésbbé feltűnő, DNy—ÉK-i vetők szabdalják fel.

A hegységképződés tehát itt táblák kiemelkedésében és összetöredezésé
ben, nem pedig gyűrődésében nyilvánult. Ez megnehezíti az egyes szakaszok 
elkülönítését — annál is inkább, mert a fiatalabb törési vonalak lényegük
ben a régebbi törések irányát követik.
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Kimmériai hegységképződés nyoma a júra képződmények hiánya miatt 
területünkön nem nyomozható. Feltehetően táblás kiemelkedésben jelent
kezett, és hozzájárult a triász üledékek kőzettéválásához.

Az ausztriai orogén szakasz nyomait a vértessomlyói kápolna melletti 
krinoideás mészkő vékonypados rétegeinek gyűrődésében gyaníthatjuk. 
A Tatabányai-medence ÉNy—DK-i tengelyéből leírt felső-kréta (?) elő
forduláson kívül egyéb felső-kiéta üledékeket nem találunk. Feltehető 
tehát, hogy az alsó- és felső-kréta határán területünkön erősebb kiemelkedés 
történt, a táblák összetöredezésével. A mezozói táblák mélyebbre süllyedt, 
eróziótól védett rögein mintegy beékelve maradtak vissza krinoideás mészkő
részletek. Ennek a süllyedésnek, illetve beékelődésnek tulajdonítható a 
krinoideás mészkő gyűredezettsége. A vastagpados, már korábban kőzetté 
vált dachsteini mészkő a beékelődéssel kapcsolatos térfogatcsökkenésre törés
sel, a rátelepülő krinoideás mészkő aránylag plasztikus, de főleg vékonypados 
képződménye pedig helyi jellegű gyűrődéssel válaszolt.

A larámi szakasz ugyancsak a mezozoi táblák kiemelkedésében és 
összetöredezésében nyilvánult meg. A mélyebbre süllyedt részeken az eocén
elején megindult lassú epirogén süllyedés folyamán medencék keletkeztek. 
Az így kialakult medencékben kedvező körülmények között (Nagyegyháza, 
Tatabánya, Csordakút) kőszénképződés indult meg.

A középső-eocén idején a süllyedés általánossá vált s a tenger a medence
peremeket is elöntötte.

Az eocén-végi, kárpáti hegységképződés, kiemelkedés a mezozói rögök 
további széttöredezését, az eocén képződmények szétdarabolását hozta 
magával. Az alsó-oligocént szárazulattá válás és lepusztulás jellemzi. A 
középső-oligocénben újabb (epirogén) süllyedés következett; a felső-oligocén 
a már meglévő medencéken túl a kárpáti orogén által alkotott tarjáni 
és héregi medencét is elborította. Ezeket a medencéket általában ÉNy— 
DK-i irányú törések határolják.

A vértestolnai medencét É—D-i irányú lépcsős vetők határolják. Kelet
kezése valószínűleg szintén a kárpáti mozgásoknak tulajdonítható. A 
felső-oligocén tenger ebbe a medencébe nem hatolt be, legalábbis a fúrások
ból csak kövületmentes, kőszénnyomos, édesvízi rétegek ismeretesek.

Az oligocénvégi szávai szakaszban már az oligocén képződmények is 
szétdarabolódtak, a tenger visszavonult. Tengeri miocén területünkön nincs, 
szárazföldi képződményei sem mutathatók ki biztonsággal.

A pannóniai kavicsokban szerkezeti mozgás nyomait nem észleltem.

IRODALOM

1. L iffa  A .: M egjegyzések  ((Staff János: A datok  a Gerecse h eg y ség  stra tigrafia i és
tek to n ik a i viszonyaihoz» c. m unkája stratigrafia i részéhez. M. K ir. F ö ld t. In t. 
É v k ö n y v e  X V I. к. 1. f. B p. 1907.

2. L iffa  A .: G eológiai jeg y ze tek  a G erecse h egység  és környékéről. M. Kir. F ö ld t.
In t. É v i Je l. 1906-ról. B u d ap est. 1907.

3. Rozlozsnik P . : A tatabányai szénmedence bányaföldtani térképe, 1 : 12,500.
A  M. Kir. F ö ld t. Int. k iadása . B u d ap est. 1922.



280

4. R ozlozsnik  P . : Führer in  T atab án ya . Führer zu den S tu d ien reisen  des P a le 
on to log isch en  G esellschaft. B u d ap est. 1928.

5. Szőts E . : J e len tés  a N y u g a ti V értes eocén  k ép ződ m én yein ek  réteg tan i v iszo n y a iró l.
F ö ld t. Int. É v i J e l. 1948-ról. B p . 1952.

6 . T a e g e r  H . : A  V értes h eg y ség  fö ld ta n i v iszon ya i. M. Kir. F ö ld t. Int. É v k ö n y v e .
X V II . к. 1. f. B p. 1909.

7. T e l e g d i -R oth  K . : A tok od-dorogi és a ta ta b á n y a i b arnaszénm edencék  k özött
elterülő v id ék  és a m óri árok környéke. M. K ir. F ö ld t. Int. É v i Jel. 1920— 1923. 
B u d a p est, 1925.

8. V adász  E .: K őszén fö ld tan i tan u lm án yok . M. Kir. F öldt. Int. G yakorlati alkalm i
és népszerű  k iad ván ya i. B u d ap est. 1940.

9. V ígh Gy . : F ö ld ta n i jeg y ze tek  a G erecse h egységb ő l. M. Kir. F ö ld t. Int. É v i Jel.
1920— 23-ról. B u d ap est. 1923.

10. V ígh  Gy . : A d atok  a budai és gerecseh egység i triász ism eretéhez. I. rész. F ö ld t.
K özi. L V IL  k. B p. 1927.

11. V itális I.: M agyarország szénelőfordu lása i. Sopron. 1939.
12. W in k l e r  В : A G erecse és V értes h eg y ség  fö ld tan i v iszo n y a i. F ö ld t. K özi. X I I I .  k.

B p. 1883.

LE LEVE GÉOLOGIQUE DU VÉRTES SEPTENTRIÓNÁL ET DU
GERECSE MÉRIDIONAL

Pár F . SÓLYOM

Le fond et la bordűré des bassins entre le Vértes et le Gerecse consistent 
en formations triasiques, jurassiques et crétacées. Entre la dolomie et le 
Dachsteinkalk, Гоп peut observer une transition graduelle á dolomie calcaire. 
Tous les deux appartiennent á l’étage norien. Les formations jurassiques sont 
représentées par le calcaire et l’argile liassiques, trouvés dans le forage No 433 
<le Tatabánya. Le Crétacé est connu de plusieurs forages, mais á la surface, 
on ne le trouve qu’á deux endroits. Són ensemble épais de 20 m environ peut 
étre classé comme Crétacé inférieur. Les couches éocénes sont généralement 
étendues. Leur épaisseur dépend de la mésure de la dénudation pré-oligocéne. 
Avec des intercalations de bauxite ou d’argile rouge, l’Éocéne inférieur git, 
en faciés terrestre, sur le triasique. Au-dessus de celui-ci, ce sont les argiles 
d’eau douce et le calcaire qui suivent. C’est le mur du gisement de lignité 
de Tatabánya. II manque, par endroits et alors, la lignité git immédiatement 
sur le Triasique. Au-dessus de l’ensemble de lignité, on trouve des couches 
inférieures saumätres. V. la liste de fauné dans le texte hongrois. L’Éocéne 
moyen est caractérisé par une trangression forte. Ses sédiments se présentent, 
aux bordures et a l’intérieur du bassin, en faciés divers. L’Éocéne supérieur 
est représenté par le calcaire á Orthophragmina. L’Oligocéne inférieur est 
caractérisé par des sédiments terrestres et par la dénudation. Dans l’Oligocéne 
supérieur ce sont les couches marines et saumätres qui se sont déposées. 
Les formations miocénes manquent. L’étage pannonién est représenté par 
des graviers, le Pléistocéne par l’éboulis et par les calcaires d’eau douce.

La tectonique des montagnes est d’un caractére de massif á failles. 
L ’on peut súrement démontrer les phases orogénes.



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЁМКА В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ГОР ВЕРТЕШ 
И ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОР ГЕРЕЧЕ

Ф е р е н ц  Шо й о м

Подошва и окраина бассейнов, находящихся между горами Вертеш и 
Г'ерече, образуются триасовыми, юрскими и меловыми образованиями. Между 
доломитом и дахштейнским известняком можно наблюдать постепенный извест
ково-доломитовый переход. Оба относятся к норскому ярусу. Образования 
юрского периода представлены лейасовой глиной и известняком, найденными 
в бурении № 433 в д. Татабаньа. Мел известен из большого числа бурений, 
однако на поверхности прослежим только в двух местах. Его толщу, мощности 
ок. в 20 м, можно относить к нижнему мелу. Эоценовые слои имеют всеобщее 
распространение. Их мощность зависит от степени до-олигоценовой денудации. 
Нижний эоцен с вставлением боксита или красной глины залегает на триас в 
континентальном развитии. Над ними следуют пресноводные глины и извест
няк. Эти слои являются подстилкой каменноугольной залежи д. Татабаньа. 
Они в некоторых местах отсутствуют, в таких случаях каменный уголь зале
гает непосредственно на триас. Над каменноугольным комплексом встречаются 
нижние смешанноводные, фораминиферовые, моллюсковые, средние смешанно
водные слои. Перечисление фауны находится в венгерском тексте. Средний 
эоцен характеризуется сильной трансгрессией. Его осадки появляются на 
окраинах и в внутренней части бассейна в отклоняющемся развитии. Верхний 
эоцен представлен ортофрагминовым известняком. Нижний олигоцен харак
теризуется континентальными осадками и денудацией. В верхнем олигоцене 
отложились морские и смешанноводные слои. Миоценовые образования отсут
ствуют. Паннонский ярус представлен гравием, а плейстоцен обломками и 
пресноводным известняком.

Структура гор имеет характер сбросовых глыбовых гор. Ларамийская, 
карпатская и савская фазы горообразования с уверенностью выявляемы.




