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A FÓT ÉS CSOMÁD KÖZÖTTI TERÜLET
HARMADIDŐSZAKI KÉPZŐDMÉNYEI
Irta: Halmai János

Kutatástörténeti áttekintés
A gödöllői dombvidék ezen
ÉNy-i, morfológiailag szigetszerűen
kiemelt részén található oligocén—
miocén képződmények tanulmányo
zásának nagy jelentőségére m utatott
rá már korábban is a hazai miocén
több kiváló kutatója ( id . Noszky J.
1929, 1935, Horusitzky F. 1926
és mások), főleg a határviták —
csomádi anomiás homok, praescabriusculuszos homok — során. Az
utolsó részletes felvétel 1938-ban
volt, ezért szükségszerűvé vált a
reambuláció. A terület fontosságát
figyelembe véve szakdolgozati téma
ként, a Magyar Állami Földtani Inté
zet támogatásával, 10km 2-nyi terü
let rétegtani és őslénytani vizsgálatát
végeztem el Fót és Csornád között
(1. ábra).
Fentiek alátámasztására rész
letes tárgyalás és kritikai érté
kelés nélkül csak utalok a terület
ről készült munkákra, megemlítve
Beudant , F. S. (1922), S zabó J.
(1858), Böckh J. (1872), V ogl V. (1907), Halaváts Gy . (1910), Telegdi
Róth K. (1912), Strausz L. (1925), Horusitzky F. (1926, 1934), id . Noszky J.
(1929, 1935), Wekerle I. (1932), Rozlozsnik P. (1935), Bartkó L. (1937),
Pávai V ájná F. (1938), Majzon L. (1939), Schmidt E. R. (1939), S zentes F.
(1948), Csiky G. (1956), Csepreghyné Meznerics I. (1960) munkásságát. E sorból
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külön kiemelném R o z l o z s n ik P. térképező munkáját, amely során a ma elkülöníthető
képződmények 95 %-át felismerte és megállapította helyes egymásutániságukat.
Rétegtani felépítés
A triász alaphegységet, a felsőeocént és az idősebb olígocén képződményeket
S c h m id t E. R. (1939) és Csik y G. (1956) részletesen ismertette az őrszentmiklósi,

veresegyházai és csomádi szénhidrogénkutató fúrásokat tárgyaló munkájában. Ezek ismét
lésétől eltekintünk.
ОIi g о c é n
Ege ri en

Molluszkás, homokos agyag
A csomádi Disznó-hegy ÉNy-i nyúlványán levő felhagyott kavicsbányában (1. ábra)
tanulmányozható. A feltárás szelvényének alsó tagozatát (2. ábra) alkotja. Az alsó réteg
80 cm kékesszürke agyag. Homoktartalma 10 %, kőzetliszt 40 %, CaC03-tartalma

2. ábra. Disznó-hegy ÉNy-i nyúlványán levő kavicsbánya
1. Egerien, molluszkás, homokos agyag, 2. ottnangien, nagy-pectenes—anomiás homok, homokkő,
3. ottnangien, Chlamys angelonii-s kavics, homok
Abb. 2. Schottergrube am NW-Auslá*ufer des Disznó-hegy
1. Egerien, molluskenführender sandiger Ton, 2. Ottnangien, Sande und Sandsteine mit grosswüchsigen
Pecten und Anomien, 3. Ottnangien, Schotter und Sand mit Chlamys angelonii
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13—18 %. Felső rétege 70 cm barnásszürke agyag, 30 % homoktartalommal. A tagozatból
kevés Foraminifera, Ostracoda, Spatangida, 17 Lamellibranchiata-, 3 Gastropoda-faj és
1 indet. Echinodermata-lenyomat került elő. Faunalistáját az 1. táblázat tartalmazza.
F á c i e s: A faunaegyüttes egyértelműen a sekély szublitorális zónára — esetleg
annak védettebb részére —jellemző. A tengermélység maximálisan 30 m-re becsülhető,
a tengervíz sótartalma 30 °/OQ körül ingadozhatott.
Kronológiai
é r t é k e l é s : 6 faj került elő, mely kizárólag az egerien
emelet idején élt: Cerastoderma edule thunense, Acanthocardia bojorum, Corbula descendens, Lutraria oblonga soror, Turritella beyrichi, Pro torna7diversicostata. A felsorolt
fajok, valamint a budafoki facio-sztratotípussal való kőzettani és őslénytani hasonlósága
(hasonló biofácies) alapján a kavicsbánya alsó tagozata bizonyíthatóan az egerien emelet
felső részébe sorolható.
Mi o c é n
Eggenburgien

A vizsgált területen egyaránt hiányoznak az eggenburgien szárazföldi és tengeri
képződményei. Ez a kavicsbányában észlelhető diszkordancia alapján egész Fót környé
kére valószínűsíthető.

Ottnangien

Nagv-pectenes-anomids homok, homokkő
Ez a típusos transzgressziós bázisképződmény (2. ábra) az előző fejezetben említett
kavicsbánya középső tagozatát alkotja. Az egerien agyagra diszkorddnsan települ. Vastag
sága 70-100 cm. Kőzettanilag változatos, gyakori a lencsés kifejlődés.
Az alsó részén uraíkodóan zöldesszürke, középszemcsés homok található, egyes
lencsékben „óriási-kavicsokkal. A homok közepesen osztályozott, szemcséi nem koptatottak. Nehézásványai kizárólag metamorf eredetűek: magnetit, gránát, zoizit, turmalin,
tremolit, staurolit, epidot, klorit, rutil, disztén. Uralkodó mennyiségű a gránát. A könnyű
frakció 1 -2 muszkovitlemezen kívül metamorf eredetű kvarcból áll. Az „óriás ”-kavicsok
elérik a 40—50 cm-es nagyságot. Közöttük elég gyakori a kovásodott fatörzs. A kavicsok
anyaga: kvarc, kvarcit, gneisz, metamorf pala(?). A lencsés településű aprókavics szemcse
nagysága 5 mm — 4 cm, anyaga kizárólag kvarc, kvarcit, lidit. Más lencsékből erősen
limonitos-durvaszemcsés homok, szürkésbarna nem koptatott homokkő, márga és levele
sen elváló agyag került elő. A homokkő kötőanyaga limonitos—karbonátos. Az elegy
részek nagysága finom- és durvaszemcsés között változik. Fő alkotórész a szögletes
kvarc, mellette kevés földpát és jelentős mennyiségű metamorf kvarc jelentkezik. Igen
gyakoriak a Bryozoa-töredékek. A homokkő cementációja feltehetően egyidejű az üledékképződéssel. A márga és a levelesen elváló agyag világosszürke, világossárga színű. Ős
maradványt nem tartalmaz. Feltételezhetően az egerien agyag áthalmozódása, átiszapoló-
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1.
Az egerien homokos agyag faunája és az egyes fajok kronológiai elteijedése

Lamellibranchiata
Nucula sp.
Nucula cf. comta GOLDFUSS, 1837
Nucula comta GOLDFUSS, 1837
Lucina sp.
Saxolucina bellardiana (MAYER, 1864)
Lucinorm sp.
Lucinoma cf. borealis (LINNÉ, 1767)
Thiasira cf.flexuosa (MONTAGU, 1803)
Cerastoderma edule thunense MAYER, 1887
Acanthocardia bojorum MAYER, 1887
Venus sp.
Pitar sp.
Pitar polytropa ANDERSON, 1958
Pitar cf. beyrichi (SEMPER, 1861)
Angulus sp.
Angulus nystii (DESHAYES, 1860)
Macoma elliptica (BROCCHI, 1814)
Lutraria oblonga soror MAYER, 1867
Lutraria cf. lutraria jeffreysi (DE GREGORIO, 1884)
Corbula sp.
Corbula descendens (VON KOENEN, 1893)
Corbula gibba (OLIVI, 1792)
Tracia sp.
Gastropoda
Turritella sp.
Turritella venus (D’ORBIGNY, 1852)
Turritella beyrichi HOFMANN, 1870
Protoma diversicostata SANDERBERG in GÜMBEL, 1861

táblázat
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dása során kerülhetett ebbe a szintbe. A felső szintben már uralkodóvá válnak a 3—5 ein
es kavicsok, melyek a felette következő szintben jutnak túlsúlyra. Ősmaradványt
kizárólag a lazábban cementált homokos lencsék tartalmaznak. A kagylók 85 %-a kőbél.
1 -2 Ostracoda, Spatangida, 54 Lamellibranchiata, 9 Gastropoda, 1-1 Balanus, Bryozoa
és Echinodermata került elő. A faunalistát a 2. sz. táblázat tartalmazza.
Ezzel a szinttel azonosítottam a csomádi templomtól D-re 150 m-re található
erősen limonitos, középszemcsés homokot, melynek vastagsága közel 2 m. Nehézásványai:
kvarc, metamorf kvarc, gránát, muszkovit, klorit, limonit, disztén, turmalin, biotit. Meg
határozhatatlan Ostreákat és nagyon rossz megtartású egyéb molluszkát is tartalmaz,
melyek közül még töredékes példányt sem sikerült gyűjteni.
F á c i e s: A meghatározott faunaegyüttes meleg—mérsékelt (mediterrán) égövi
tengerre jellemző. A litorális zóna 10—20 m-es mélységében, erősen mozgatott, árapály
által érintett partközeli sávra jellemző. A tengervíz sótartalma 3 0 -3 2 °/00 közötti lehetett.
K r o n o l ó g i a i é r t é k e l é s : Csak egy értékelhető faj került elő, a Chlamys
malvinae. Ez a faj ottnangiennél idősebb képződményekben nem fordul elő, bár a
bádenien emelet végéig élt. A ottnangienbe sorolást alátámasztja a képződmény kőzettani
„önállósága” a szomszédos litológiai egységek felé. A kárpátién emeletbe sorolást kizárja,
hogy a chlamyszos homok és e szint közt még egy tagozat helyezkedik el, ugyanis ma
általánosan elfogadott, hogy az Északi-középhegység területén a chlamyszos homok a
kárpátién transzgresszió bázisképződménye.
Bár a biofácies nagyon hasonlít az eggenburgien nagy-pectenes-anomiás rétegekére,
a fentiek alapján bizonyítottnak látom az ottnangien emeletbe sorolását.
Chlamys angelonii-s-anomiús homok, kavics
A rétegtagozat két feltárásban tanulmányozható. Az egyik az előző képződmények
nél már említett kavicsbánya, a másik a csomádi templomtól DNy-ra 200 m-re levő
feltárás. A kavicsbányában a szelvény felső rétegtagozatát alkotja, ahol a feküből folyama
tosan fejlődik ki. Fedője nem észlelhető, de feltételezhető a chlamyszos homok
konkordáns települése. A csomádi templom közelében levő feltárásban a fekü és a
fedő sem észlelhető.
A kavicsbánya feltárása: A szürke kavicsösszlet mérhető vastagsága a kavicsbányában 4 m.
A kavicsok mérete 2—6 cm, ritkán a 10 cm-t is eléri. Jól lekerekítettek, anyaguk főképp kvarc,
kvarcit, lidit, elvétve bitumenes fekete mészkő, homokkő. Az összlet felépítésében 2 0 -3 0 %-nyi
mennyiségben kissé meszes homok is részt vesz. Felső részében 50 cm vastag, 10 m széles konglomerá
tum-tömb található. Kötőanyaga márgás, erősen meszes. Átmenete a kavicsba teljesen folyamatos.
A szelvény Ny-i részén gyakoriak a limonitsávok. Ezek egyenlő vastagságúak és azonos távolságra
követik egymást. Gyakonak a mészgumószerű képződmények is.
A csomádi templomtól 200 m-re levő feltárás: Zöldesszürke, gyengén tufás, durvaszemcséjű
homok. Osztályozatlan, ásvány szemcséi szögletesek. 2 -5 cm-es meszes lencsék és kevésbé meszes réte
gek váltakozásából áll. Nehézásványai: gránát (sok), magnetit, turmalin, zoizit, staurolit, bázisos plagioklász. A szemcséken gyakori a limonitos bevonat. Az ásványok metamorf lehordási területre utalnak.

Az összlet mikrofaunát nem tartalmaz. A molluszkák közül 10 faj, illetve 2
Brachiopoda-faj került elő. A kavicsbányában jellemző a Chlamyszok és Ostreák túlsúlya,
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2. táblázat
Az ottnangien nagy-pectenes - anomiás homok-homokkő faunája
(l. , II. tábla) és az egyes fajok kronológiai elterjedése
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2.

táblázat folytatása
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a csomádi feltárásban pedig az Anomiák, Chlamys töredékek és a Mühlfeldtia nagy száma.
Jellemző az összletre a Chlamys angelonii nagy mennyisége mindkét feltárásban. A fauna
listát a 3. sz. táblázat tartalmazza.
3. táblázat
Az ottnangien - Chlamys angelonii-s - anomiás homok, kavics faunája (II., III. tábla) és az egyes
fajok kronológiai elteijedése

F á c i e s : A meghatározott fajok típusos melegvízi alakok, mai rokonaik a
mediterrán zónából ismeretesek. A ütorális zónában 15, max. 27 m mélységben élhettek.
A tengervíz sótartalma 32 % o körül lehetett.
K r o n o l ó g i a i é r t é k e l é s : 5 faj volt értékelhető: Hinnites ercolaniana,
Chlamys malvinae, C. angelonii, Terebratula sinuosa pedemontana, Mühlfeldtia truncata
oblita. Ezek a miocénben csak az ottnangien emelettől kezdve ismertek, nincsenek meg az
eggenburgien loibersdorfi típusú faunájában és csak a Chlamys malvinae és a C. angelonii
található meg a bádenien emeletben is. A többi faj bádenien emeletbeli előfordulására
hazai adat nincs. Ezen fajok, valamint a felette következő chlamyszos homok - a Cserhát
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bán végig követhető és jól rögzíthető kárpátién bázisszint —alapján a Chlamys angelonii-s
összlet az ottnangien emelet felső részébe sorolható.
Kárpátién

Ősmaradvány-mentes homokos kavics
Két feltárásban vizsgálható a csomádi Magas-hegy ÉK-i és DNy-i oldalán. Az ÉK-i
kavicsbányát ma is művelik. A két feltárás kifejlődése azonos.
A képződmény vastagsága 8 m. Szürke, jól rétegzett, ősmaradvány-mentes, homokos
kavicsösszlet. A rétegzettséget a sűrű limonitsávok alapján lehet felismerni. Az 1 -6 cm
átméíőjű kavicsok anyaga kvarc, kvarcit, mészkő. Mennyiségük a limonitsávokban jóval
nagyobb, mint a köztes rétegekben. Feltételezhető, hogy a Magas-hegy tetejét borító
bryozoás mészkő közvetlenül a kavicsösszleten települ. Ennek alapján, a chlamyszos
homok heteropikus fáciesének véve, feltételezhetően a kárpátién emeletbe sorolható.
Fúrás segítségével el lehetne dönteni,‘hogy a kavicsösszlet alsó része esetleg az ottnangienben képződött.
Chlamyszos hom ok-hom okkő
Típusos feltárása a kisalagi Kő-hegy É-i oldalán, az egykori Imreháza-major romja
mellett található (3. ábra). A feküképződmény felé átmenet nem figyelhető meg, a
település feltételezhetően konkordáns.
Az összlet vastagsága 6,3 m. Uralkodóan keresztrétegzett, finom- és középszemű
homok, jól követhető szintekben közbetelepült, 2 0 -4 0 cm vastag, max. 2 m vízszintes
kiterjedésű homokkő-lencsékkel. A homok sárga-barnássárga-vörösbarna színű, erősen
limonitos, lemezesen rétegzett. A homokban egyes sávokban 0,5-2,0 cm-es zöldesszürke
agyagbetelepülés észlelhető. Nehézásványai metamorf eredetűek, többségük metamorf
kvarc, plagioklász, kevés zöld amfibol.
A homokkövek kötőanyaga kalcit. Elszórtan Bryozoa-töredéket is tartalmaznak.
#A homokkőlencsék főként a feltárás felső harmadában uralkodóak. Ebben a részben
megnő a karbonáttartalom, ami a bryozoás mészkőbe történő átmenetet jelzi. Az egész
rétegtagozatra jellemző a Chlamyszok nagy száma, főleg a felső, meszes rétegekben.
Mintegy 95 %-uk konvex oldalával felfelé irányítottan helyezkedik el. A búb DK-i
irányban áll.
Htérő kifejlődés látható a Csornád községből az Oldal-hegyre vezető út bevágásá
ban: szürkés—zöldes színárnyalatú, homokos, meszes kötőanyagú konglomerátum (kvarc,
kvarcit). A Chlamyszok vastagabb héjúak, nagyobb termetűek, mint a kő-hegyi típusok.
Ugyanez a típus fordul elő az Öreg-hegyen is, ahol tektonikusán, vető mentén
érintkezik a fedő bryozoás mészkővel.
A faunagyűjtés során több Foraminifera-faj, 1 Radiolaria, 11 Lamellibranchiata,
3 Brachiopoda, 2 Cidaris-tüske, 1 Bryozoa került elő. A kagylók közül a Chlamyszok a
fauna 90 %-át alkotják. A faunalistát a 4. sz. táblázat tartalmazza.

3. ábra. A Kő-hegy É-i oldalán levő chlamyszos homok-feltárás (kárpátién). (Foto: HALMAI J.)
Abb. 3. Aufschluss von chlamysführendem Sand (Kárpátién) am Nordhang des Kő-hegy. (Foto:
J. H a l m a i )

F á c i e s : Mindegyik alak jól átvilágított, oxigéndűs, erősen mozgatott vizű
sekélytengeri környezetre utal. Tengermélység 15, max. 40 m lehetett.
K r o n o l ó g i a i é r t é k e l é s : Szintjelző alak nem került elő. Két Molluszkafaj van, mely eddigi ismereteink szerint csak az ottnangien—kárpátién emeletekre szorít
kozik, ez a Hinnites ercolaniana és a Flabellipecten vinassai és ugyancsak kettő, mely a
kárpátién emeletben jelenik meg: a Pecten revolutus és a Terebratula macrescens.
Ezeket a fajokat nem fogadtam el biztos korhatározónak, bár jellemzőek a kárpátién
rétegekben, különösen a Pecten revolutus. A kárpátién emeletbe sorolást az északi-közép
hegységi analógia alapján tartottam szükségesnek.
Bryozoás homok, meszes homokkő, durva mészkő
A területen ez a képződmény található a legnagyobb elterjedésben. Ez fedi a Kőhegy-Kisalag közötti területet, a Disznó-hegyet, a Hátulsó-hegy egy részét, a Magas
hegyet és az Oldal-hegyet. Két szép feltárása van: az egyik Kisalag Ny-i szélétől, a műúttól
ÉK-re 500 m-re, a másik az Oldal-hegy - már az előző fejezetben említett - útbevágásában.
Az utóbbi feltárásban látható, hogy a fekvő kő-hegyi chlamyszos homokra konkordánsan
települ. Felfelé a határ nem észlelhető.
Kisalagi feltárás: Legalsó rétege egy szemétgödörben figyelhető meg. Sárgás színű, finomszemű
homok, kemény márgás lencsével. A felső rétegek a dombon levő „bányában” tanulmányozhatók.
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4. táblázat

A kárpátién chlamyszos homok - homokkő faunája
(II., III-, IV. tábla) és az egyes fajok kronológiai elteijedése

Finomszemcséjű, keresztrétegződéses, meszes homok, közbetelepült kavicsos durvamészkő-lencsékkel.
A lencsék vastagsága 2 -1 0 cm, kiterjedésük eléri a 2 m2-t is. Igen gyakoriak a keresztrétegződések
zárószögében. Karbonáttartalma 1 9 -3 0 %. Ez elég alacsonynak tűnik, de figyelembe kell venni a
kavicsok (kvarc) viszonylag nagy mennyiségét, valamint azt, hogy ez a képződmény biolithosomak
tekinthető, melyben az aragonit mennyisége is néha elég nagy. Vékonycsiszolatban közepesen le
kerekített metamorf kvarckavicsok láthatók. Gyakoriak a limonitszemcsék és a Bryozoa-metszetek.
Jellegzetessége a kifejlődésnek, hogy Molluszka-faunát nem tartalmaz. Feltárt vastagsága 10 m.
Oldal-hegyi feltárás: Közvetlenül a chlamyszos homokkő-konglomerátumra bryozoás homok
települ. Jól rétegzett, keresztrétegződés nem figyelhető meg. Színe fehéressárga. Ez a réteg 1 m
vastag, felette újból megjelenik a chlamyszos homokkő-konglomerátum 0,5 m vastagságban. Kifejlődé
se hasonló az alsó rétegéhez, csak jóval meszesebb. Felette ismét fehéressárga bryozoás homok
következik (4 m), míg végül az Oldal-hegy tetején durva, kissé ümonitos, sárga színű mészkő
található (1 m).
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Molluszka-fauna nem került elő. 64 Foraminifera-fajt, Radiolariát, szivacstűt, Ostracodát és
Spatangidát sikerült kimutatni. Tömegesen, kőzetalkotó mennyiségben vannak jelen a Bryozoák és
igen nagy számban Balanuszok. A Bryozoák határozása igen nehéz, ezért csak alakköröket határoztam
meg: Cellaria sp., Reteropora sp., Crisia sp., Idmidronea sp., Hornéra sp., Lunulites sp. A Balanuszok
törött, kis lemezekben kerültek elő, ezért csak Balanus sp.-t lehetett meghatározni.

F á c i e s: Az egész összlet zátonyhoz hasonló képződményként —biolithosor fogható fel. A felépítő szervezetek fény- és oxigénigényesek, csak normál sótartalmú
vízben élnek. Ma az Adriában találunk legközelebb recens Bryozoa-telepeket. Itt 30,
maximálisan 90 m mélységig találhatók. 30 méter alatt tömegesen fordulnak elő. Ezek
alapján a fóti bryozoás összlet 30—50 m közötti tengermélységben képződhetett. (Bár a
Balanuszok tömeges előfordulása, még ha töredékes formában is, külön magyarázatra
szorul.)
K r o n o l ó g i a i é r t é k e l é s : H o r v á t h M. vizsgálatai szerint a Foraminiferák között csak egy faj van, a Globigerina cyperoensis ottnangensis, mely az ottnangien—
kárpátién rétegekre szorítkozik. Előfordul még több faj, mely a kárpátién emeletben
jelenik meg: Bolivina plicatella mera, Anomalinoides badensis, Uvigerina parkeri. Ezen
fajok alapján megállapítható, hogy a fóti bryozoás összlet a kárpátiennél nem idősebb.
A kárpátién emeletbe sorolást a fóti somlyó-hegyi és a bántapusztai balanuszos—bryozoás
kifejlődésekhez való hasonlósága miatt (ezeken a helyeken faunával igazolt a kárpátién)
tartom szükségesnek.
Középső riolittufa összlet
Három jól elkülöníthető rétegtagból áll. Ezek közül kettő települési viszonya
tanulmányozható. Az összlet alsó és felső határa nem látható. Feküje valószínűleg a
bryozoás összlet, fedőjük rétegtanilag pannon, mivel a környéken Rákospalotáig badenien,
illetve szarmata kifejlődés nincs.
1. rétegtag: A kisalagi riolittufabánya K-i oldalában vető' mentén került a felszínre. Alsó rétege
bentonitos, barnás színű agyag (СаСОз tartalma 0,81 %), felette 1 m zöldesszürke, durvaszemcséjű
homok következik 20 cm-es kavicsbetelepüléssel. A kavicsok anyaga: kvarc, lidit, mészkő, horzsakő.
Andezitkavicsokat nem tartalmaz. A rétegtagozatra éles határral települ a riolittufa.
2. rétegtag: Szintén az előbb említett bányában fordul elő. Alsó része 1 m vastagságú, durvaszemcsés, nagy horzsaköves riolittufa. Erre 20 cm-es jól rétegzett fehér riolittufa települ. Dőlése:
300/10°. A biotitlemezek a réteglapokkal párhuzamosan helyezkednek el. Rétegzettsége vízi lerakódás
ra utal.
A felső réteg 5 m vastag fehéres, világosszürke, rétegzetlen riolittufa. Jellemzőek a nagy
horzsakövek és biotitok. Vékonycsiszolatban biotit, kevés oxiamfibol, nagy zónás plagioklászok és
sötét, átalakult szemcsékből álló, andezit-félékre emlékeztető alapanyag figyelhető meg. Megjelenésük
a kavicsok formájához hasonló. Ebben a felső rétegben gyakoriak az 5 - 1 0 cm-es bombák. Ezek
vékonycsiszolati vizsgálata metamorf kvarcot, kevés ikerlemezes plagioklászt, limonitszemcséket és
kevés Bryozoa-töredéket mutatott ki. Az alapanyag kalcitos. Ennek alapján bizonyítottnak látom a
riolittufa összlet bryozoás mészkő feletti települését.
3. rétegtag: Zöldes árnyalatú, világos színű, tufitos, laza homokkő alkotja. Szemcseméret
maximálisan 5 mm. Nehézásványai: kvarc, muszkovit, klorit, staurolit, biotit, gránát, epidot, disztén,
limonitosan bevont szemcsék. Alsó részében (riolittufa-bányában) kavicsbetelepülés figyelhető meg
(50 cm). A kavicsok anyaga kvarc, lidit (uralkodó), mészkő, homokkő. Ez a kifejlődés a riolittufa-
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bányától ÉNy4 irányban közel 1 km-en át nyomozható (Kisalag É-i részén levő dombvonulat). Alsó és
felső határa nem látható.

Cserhát hegységi analógia alapján az összlet a kárpátién emelet felsó' részébe, a
bádenien-kárpátien emelet határára tehető.
Neogén fejlődéstörténet és korreláció

A területen az eggenburgien emeletben nem képződött üledék, sőt valószínűleg egy
kevés az egerienből is denudálódott. A diszkordancia a szávai mozgásokkal hozható
kapcsolatba. Az ottnangien tengeri üledék típusos kavicsos, nagy-pectenes—anomiás transzgressziós rétegsorral indul. A sekély szublitorális övét a későbbi miocén képződmények
egyike sem lépte túl. A kárpátién emelet kezdetén kisebb epirogén mozgások zajlottak le.
Erre utalnak a magas-hegyi kavicsösszlet sűrű limonitsávjai is. A tengerelöntés kulminációs
szakasza a kárpátién emelet végére esik. Ekkor képződött a bryozoás mészkő és heteropikus fáciese, a slír.
A miocén — különösen alsóbb részének —korrelációja okozta a legnagyobb nehéz
séget. A problémát csak nehezíti az eggenburgien üledék és az ottnangien szárazföldi
barnakőszéntelepes összlet hiánya. Az ottnangienben kimutatott tengeri összlet elsősor
ban a fót—somlyó-hegyi és a bántapusztai kifejlődéshez kapcsolódik, mivel a Cserhátban
nem ismeretes nagy-pectenes ottnangien. Faunisztikailag csak a Flabellipectenek nagy
számát tudom bizonyítékként felhozni, mivel a többi alak pontosan nem volt meghatároz
ható. A kőzettani hasonlóság is igen nagy. A felsőottnangien kavicsösszlet Pecten-töredékek alapján a cinkotai kaviccsal megegyező szintbe sorolható.
A kárpátién emeletben mind a Cserhát hegységi, mind a pomázi és bántapusztai
kifejlődéssel megállapíthatók kapcsolatok. A chlamyszos homok (az oncophorás rétegek
felett települő kárpátién bázisszint) végig nyomozható a Cserhát hegységben, de megvan a
Börzsöny DK-i részén is. A bryozoás mészkő, ületve heteropikus fáciese, a slír, К felé
Püspökhatvanig nyomozható, Ny felé rokonságot mutat a bántapusztai bryozoás—balanuszos összlettel. Ezeken a helyeken valószínűleg helyettesíti a chlamyszos homokot.
Az újstájer mozgások jelentős hatással voltak a területre. Ennek eredménye a
riolittufa. A szárazföldi összletben néhol ismételt vízi lerakódást lehet tapasztalni (réteges
riolittufa). A vizsgált területtől DK-re, Mogyoródon a vulkáni képződmények sorát vastag
andezithomok egészíti ki. Ez már a bádenien emelet vulkánosságának kezdetét jelzi.
A riolittufa az Északi-középhegységben végig megtalálható, korrelációra nem
szoruló szint.
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I. Tábla - Tafel I

1—2. Flabellipecten sp.
3. Lunulites sp.
N = 0,9X

4. Thracia pubescens (P ultney )
5. Chlamys malvinae D ubois

L e l ő h e l y : Disznó-hegy, ÉNy-i kavicsbánya; ottnangien, nagy-pectenes—anomiás homok, homokkő.
F u n d o r t : Disznó-hegy, Schottergrube im NW; Ottnangien, Sande und Sandsteine mit grossen
Pecten und Anomien.
Fotó: KL1NDA L.
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П. Tábla - Tafel II

1. Glycymeris pilosa deshayesi (Mayer ) 0,9X
Disznó-hegy, ÉNy-i kavicsbánya; ottnangien, nagy-pectenes—anomiás homok, homok
kő. — Disznó-hegy, Schottergrube im NW; Ottnangien, Sande und Sandsteine mit
grossen Pecten und Anomien.
2. Chlamys multistriata (P o li ) 0,9X
Kő-hegy; kárpátién, chlamyszos homok-homokkő. — Kő-hegy, Kárpátién, chlamysführender Sand und Sandstein.
3. Terebratula macrescens D reger 0,9X
Kő-hegy; kárpátién, chlamyszos homok—homokkő. — Kő-hegy, Kárpátién, chlamysführender Sand und Sandstein.
4. Mühlfeldtia truncata oblita (M ic h e l o t t i ) 2,5X

Csomádi templomtól DNy-ra 200 m-re levő feltárás; ottnangien, Chlamys angelonii-s
kavics, homok. — Aufschluss 200 m südwestlich von der Kirche von Csornád;
Ottnangien, Schotter und Sand mit Chlamys angelonii.
5. Chlamys angelonii (Meneghini) 0,9X
Disznó-hegy, ÉNy-i kavicsbánya; ottnangien, Chlamys angelonii-s kavics, homok. —
Disznó-hegy, Schottergrube im NW; Ottnangien, Schotter und Sand mit Chlamys
angelonii
Fotó: K linda L.
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III.

1.
2.
3—4.
5.

Tábla - Tafel III

Pecten revolutus Michelotti
Chlamys scabrella hungarica Meznf.rics
Hinnites ercolaniana Cocconi
Terebratula n. sp.
Terebratula sinuosa pedemontana (L amarck )

6.

N = 0,9X
L e 1 ő h e l y: 7 -5 . Kő-hegy; kárpátién, chlamyszos homok—homokkő, 6. Csomádi
templomtól DNy-ra 200 m-re levő feltárás, ottnangien, Chlamys angelonii-s
kavics, homok.
F u n d o r t : 7 -5 . Kő-hegy; Kárpátién, chlamysführender Sand, Sandstein, 6. Auf
schluss 200 m südwestlich von der Kirche von Csornád; Ottnangien,
Schotter und Sand mit Chlamys angelonii.

Foto
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IV.

Tábla - Tafel IV

1—17. Chlatnys scabrella Lám arc к
18—24. Chlamys macrotis Sowerby

N = 0,9X
L e l ő h e l y : Kő-hegy; kárpátién, chlamyszos homok—homokkő.
F u n d o r t : Kő-hegy; Kárpátién, chlamysführender Sand und Sandstein.

Fotó: K l in d a L.
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TERTIÄRABLAGERUNGEN DES ZWISCHENRAUMES VON
FÓT UND CSOMÁD
von

J. Halmai
Verfasser hat die Reambulation des Zwischenraumes von Fót und Csornád durch
geführt. Im Laufe der Untersuchungen konnten folgende Bildungen unterschieden werden:
1. Molluskenführende, sandige Tone des Egeriens
2. Sande und Sandsteine mit grosswüchsigen Pecten und Anomien des Ottnangiens
3. Schotter und Sande mit Chlamys angelonii des Ottnangiens
4. Terrestrische Schotter des Karpatiens
5. Chlamysführende Sande und Sandsteine des Karpatiens
6. Bryozoenführende Sande, Kalksande und grobkörnige Kalke des Karpatiens
7. Mittlerer Rhyolithtuffkomplex.
Das wichtigste Ergebnis der Untersuchungen war der Nachweis der EggenburgienSedimentationslücke. Nach der Meinung des Verfassers sind die Korrelationsglieder der
einzelnen Bildungen wie folgt:
Die Sande mit grosswüchsigen Pecten und Anomien des Ottnangiens stimmen mit
dem Ottnangien von Somlyóhegy bei Fót (Sejie mit Pecten fótensis) und von Bántapuszta,
der chlamysführende Schotter mit dem Schotter von Cinkota, der chlamysführende
Sand des Karpatiens mit den Typen von Cserhát (Egyházasgerge), die bryozoenführenden
Sande und grobkörnigen Kalke mit dem bryozoenführenden Schlier von Püspökhatvan
bzw. dem Bryozoenkalk von Pomáz überein. Ein Aequivalent des terrestrischen Schotter
komplexes ist bisher unbekannt.
Wegen der beschränkten Grösse des untersuchten Gebietes wäre es unbegründet,
aus den von hier gewonnenen Ergebnisse weitgehendere Schlüsse zu ziehen. Die Möglich
keit hierfür wird sich nach dem endgültigen Abschluss der Reambulation der Umgebung
von Fót ergeben.

