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1. Bevezetés 

A z EK-dunántúli eocén képződmények ősföldrajzi viszonyainak kutatása 
fontos népgazdasági érdekekhez és tudományos célkitűzések megvalósításához 
kapcsolódik. A jó minőségű eocén kőszéntelepek jelenléte s az a tény, hogy 
az eocén képződmények a bauxit fedőjében települnek, már régóta részletes 
vizsgálatra ösztönözte a magyar geológusokat. 

A z ősföldrajzi viszonyokkal is több tanulmány foglalkozott. Az eddigi 
álláspontok kritikai értékelése után foglaljuk össze a terület eocén ősföldrajzi 
fejlődését. 

2. Az eddigi kutatások értékelése 

A z ÉK-dunántúli eocén képződmények ősföldrajzi viszonyaira vonatkozó 
első megállapításokat TELEGDI R O T H К. ( 1 9 2 4 ) tette. Szerinte a tatabányai, 
a Dorog-tokodi és Pilis vörös vár—nagykovácsi eocén barnakőszén terület 
az ÉNy felől előrenyomuló tenger első megállapodási helye volt . Ezekről 
a területekről az eocén folyamán sugarasan, úgyszólván minden irányban 
újabb transzgressziólk indultak ki. T E L E G D I R O T H К . szerint ezek, a Kárpátok 
geoszinklinálisát elfoglaló flistengernek a maghegység közé benyomult öblei 
vol tak gazdagon tagolt partokkal és szigettenger jelleggel. 

Alapvetőnek és iránymutatónak tartjuk SZÁDECZKY-KARDOSS E.-nek 
(ETTRE L. et al. 1 9 5 2 , p . 1 6 0 ) részletes szénkőzettani vizsgálatai alapján 
tett azon megállapítását, hogy a Tatabánya környéki eocén kőszénképződés 
a jelenleg körvonalazható szénterülettől Délre, a Vértes hegység ma alap
hegységként kiálló részén is folytatódott . 

V A D Á S Z E . ( 1 9 5 3 , 1 9 6 0 ) szerint az eocén középtenger délnyugatról és észak
nyugatról nyomult be a Magyar-medencébe s az Erdélyi-medencét nyugat 
felől határoló geoantiklinális vonulat mentén érte el. 

A SZŐTS E . nyomán közölt ősföldrajzi vázlatokon nyugati irányból érkező
nek jelzi az eocén különböző korszakainak transzgresszióit. Hasonló véle
ménye volt SZŐTS E.-nek is ( 1 9 5 6 ) . Kiemeljük SzŐTsnek azon megállapítását, 
hogy Dalmácia és Isztria területéről az alsóeocénben egy tengerág nyomult 
be a Dunántúli Középhegység területére. Ez a tengerág — mai ismereteink 
szerint csak a jelenlegi Déli Bakony területéig terjedt. 

A kőolajkutató fúrások alapján K Ö R Ö S S Y L . ( 1 9 5 8 ) kimutatta az eocén 
képződmények hiányát a Kisalföld területén. 

MÉSZÁROS N.—DTJDICH E . ( 1 9 6 4 ) szerint az eocén tenger Észak-Olasz-
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ország felől fokozatosan hatolt előre ÉK- i irányban a Magyar Középhegység 
peremén, a Kisalföld és a szlovákiai szigetek között . 

ANDRUSOV , D .— K Ö H L E R , E . (1963. (p. 156) megemlítik, hogy a Kisalföld 
közepén a neogén alatt a paleogén képződmények nem ismeretesek. Ettől 
a zónától É-ra és D-re a paleogén az yprésivel kezdődik. Nem tartják kizártnak, 
hogy a paleogén hiánya a síkság közepén a neogén előtti letárolás eredménye 
és hogy a Kis-Kárpátok eocén tengere szabadon kommunikált itt — az ypré-
sitől, vagy a lutéciaitól kezdve — a magyarországival. 

K O P E K G.— DTJDICH E . — K E C S K E M É T I T. (1972) részletesen foglalkoztak 
a dunántúli eocén ősföldrajzi kapcsolataival és az ősföldrajzi viszonyok 
alakulásával. Véleményük szerint Magyarországra az alsóeocón tenger DNy-ról 
érkezett a Rába vonaltól DK-re lévő — a mai Déli Bakony területe — mezo-
zóos aljzat süllyedése következtében. A Tatabánya—dorogi területen nem 
látják elfogadhatónak az alsóeocén jelenlétét. Véleményük szerint utóbbi 
területnek a Déli bakonyi cuisival való összeköttetését a jelenlegi kisalföldi 
területen keresztül lehetne csak feltételezni úgy, hogy a tenger megkerülte 
a Magos-Bakonyt és az ÉK- i Bakonyt . Nem tartják valószínűnek, hogy az 
alsóeocénben tengeri összeköttetés lett volna a Belső kárpáti paleogén terület 
és a Dunántúli Középhegység között . Az alsó- és közópsőlutóciai tengerelő-
nyomulást DNy-i irányból származtatják. A felsőlutéciaiban általános tenger
eiborítás idején összeköttetés alakult ki a Belső-Kárpáti paleogén meden
cével, mely a priabóniai folyamán is fennmaradt. 

G I D A I L. 1971-es közleményében a Vértes—Gerecse és Buda—Pilis hegy
ségek közötti területen kimutatott egy küszöböt (Telegdi Roth küszöb), amely
ben t ö b b száz k m 2 nagyságú olyan terület van, ahol az eocén képződmé
nyeknek csupán kisebb-nagyobb — egymástól elkülönült — denudációs 
maradványai ismertek (Zsámbék, Szomor, Bajna, Piliscsév, Piliscsaba, Pilis
vörösvár, Pilisszentiván, Solymár, Nagykovácsi) . 

Ezen a területen a triász alaphegységet többnyire oligocén képződmények 
fedik. Ennek az ősföldrajzi alakzatnak az iránya É K — D N y és két nagyobb 
eocén előfordulási területet, illetve területcsoportot különít el. 

G I D A I (1974) megállapította, hogy egymástól elkülönült szerkezeti egység
ként tekinthető a lencsehegyi, a Buda—pilisi, a dunaszentmiklósi, a vértes
tolnai, a vértessomlói, a várgesztesi és a tatabányai eocén terület. A Telegdi 
Roth küszöbbel analógnak tartotta a Gerecse-hegység—tatai rögcsoport—dadi 
maximum—Magos Bakony közötti, eocénnél fiatalabb képződményekkel fedett 
hátságot. Ezekre nagyjából merőleges a Környe—Vértessomló—Kőhányás-
pusztai letarolt oligocén képződményekkel elfedett szerkezeti magaslat. 

1976-ban G I D A I megállapította, hogy az alsóeocénben az üledékképződés 
korlátozottabb területi elterjedésű volt , mint a középső- és felsőeocénben. 
A Vértes Ny-i előterében az üledókképződés É K — D N y - i irányú üledék
gyűjtőben ment végbe. Ennek az alsóeocén üledékgyűjtőnek az ÉNy-i határát 
az alsóeocénben kiálló Dad—Kocs-tatai terület, D-i, DK- i határát pedig a 
Vértes-hegység alkotta. Utóbbi területnek középsőeocén képződményekkel 
fedett részei — Oroszlány K- i perem, Vórtessomló, Várgesztes, Tatabánya— 
Kálváriahegy — az alsóeocénben szintén szárazulaton voltak. Az alsóeocén 
üledékképződési teret — amelynek a szélessége a Vértes Ny-i előterében 
10 — 15 km vol t — nagyjából a sekélytengeri operculinás agyagmárga elter
jedése körvonalazza. Az utólagos, elsősorban az eocén — oligocén határi 
letárolások idején pusztult le pl. a Tatabányai- és Oroszlányi-medence közötti 
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terület, az úgynevezett Környei küszöb. Ekkor a Mór—Pusztavám—Orosz
lány—Tatabánya környéki területnek Dunaszentmiklós felé, valamint Héreg— 
Tarjánon keresztül a dorogi terület felé volt közvetlen ó'sföldrajzi kapcsolata. 
A N D P V T J S O V , D . és K Ö H L E B , E . (1963) álláspontjához csatlakozva G I D A I L . 
azt a véleményét fejezte ki, hogy az ÉK-dunántúli alsóeocén tenger a Kis
alföld É -i részén keresztül érintkezett a Ny-i Kárpátok alsóeocén tengerével. 
Ennek a kapcsolatnak a nyomait bizonyító üledékek utólag lepusztulhattak. 
Az alsóeocén végi, a tengeri fauna elszegényesedésében mutatkozó regressziós 
jelenségek után a középsőeocénben több hullámban érkező transzgresszió 
újabb területeket is elborított, az alsóeocén üledékképződési térnek az ÉNy-i 
(Dad, K o c s , Tata) és a D-i, DK- i oldalán (Vértes Ny-i előtere). Ezekhez a 
transzgressziókhoz kapcsolódik a vértessomlói, várgesztesi és az É-bakonyi 
barnakőszénképződés. 

3. Rétegtani áttekintés 

Az ÉK-Dunántúl területén az eocén képződmények nagy elterjedésűek. 
Vastagságuk a Vértes Ny-i előterében, Tatabányán és Héreg-Tarján környékén 
50—350 m közötti . A Dorogi-medencében a Nagysápi és Kenyérmezői szer
kezeti sü l lyedek területén maximális vastagságuk eléri a 400 m-t, míg a Pilisi 
medencékben 50—250 m, a Budai-hegység területén 50—200 m közötti ez 
az érték. A Budapesttől délre lévő vulkanitterületeken maximális vastagsága 
az 500 m-t is meghaladja. 

Az ÉK-dunántúli eocén képződmények rétegtani viszonyairól, tagolási 
korrelációs és korbesorolási lehetőségeiről az utóbbi időben alapszelvénysze-
rűen feldolgozott fúrási rétegsorok alapján adunk áttekintést. 

S zpamakumi emelet 

A barnakőszénösszlet fekvő rétegcsoportja 
Édesvízi-szárazföldi kifejlődésű, főleg homokrétegekkel váltakozó tarka

agyagrétegekből és édesvízi mészkőből áll. Vastagsága általában 0—20 m, 
de a kedvező fekvésű, egykori morfológiai mélyedésekben, elsősorban a dorogi 
terület nyugati részén eléri a 120 m-t is. 

Barnakőszénösszlet 
Az édesvízi mészkő és a csökkentsósvízi betelepüléseket tartalmazó barna

kőszénösszlet szervesen kapcsolódik a fekvő összlethez, abból fokozatosan 
fejlődik ki. Területi elterjedését tekintve megegyezik a fekvő összletével. 
Legfontosabb eltérés, hogy a dorogi terület nyugati részén (nagyjából a 
Bajót—Bajna közötti vonaltól Ny-ra), valamint a Gerecse-hegység területén 
műrevaló barnakőszéntelepek nincsenek. 

Сuisi emelet 

Subplanulatuszos — operculinás agyagmárga 
A barnakőszénösszletet közvetlenül fedő subplanulatuszos-operculinás össz

let vastagsága optimális esetben eléri a 120 m-t. A legelterjedtebb vastagsági 
értékek 20—40 m közöt t mozognak. Az összlet uralkodóan aleuritos agyag-
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1 ábra. Az EK-dunántúli alsóeocén képződmények elterjedési vázlata (szerkesztette: GIDAI L. 1 9 7 7 ) . J e l m a g y a r á z a t : 1 . Alsóeocén képződmények a felszínen, 2. 
Alsóeocén képződmények eltakarva, 3 . Felszíni mezozóos képződmények, 4. Alsóeocén szárazulati terület, 5. Egykor alsóeocén .jelenleg azoknál fiatalabb képződményekkel 

fedett terület, 6 . Az alsóeocén üledékképződés valószínűsített határa, 7 . Az alsóeocén üledékképződés feltételezett határa 
Fig 1 Esquisse de l'extension des formations éocène inférieur du ЮЗ de la Transdanubie (construite par GIDAI, L. 1 9 7 7 ) . L é g e n d e : 1 . Formations éocène inférieur à 
la surface 2 Formations éocène inférieur recouvertes, 3 . 3 . Formations mésozoiques à la surface, 4. Terre ferme éocène inférieur, 5. Territoire recouvert jadis des forma
tions éocène inférieur et actuellement de celles plus récentes, 6 . Limite probabilisée de la sédimentation éocène inférieur, 7 . Limite supposée de la sédimentation éocène 
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márgából áll, alsó részén néhány méter vastag barna kvarchomok és homokkő
réteget tartalmaz. Alsó harmadában csökkentsósvízi-tengeri kifejlődések 
váltakoznak, itt számos 10—20 cm vastag, Mollusca héjból és héj törmelékből 
álló lumasella réteg figyelhető meg. Felső kétharmada sekólytengeri kifej-

2. ábra. A dunántúli alsóeocén képződmények litofácies vázlata (szerkesztette: GIDAI L., 1977). J e l m a g y a r á z a t : 
1. Márga, 2. Agyag, 3. Kőszenes agyag, í. Kőszén, 5. Az üledékgyűjtő valószínű határa, 6. Az üledékgyűjtő bizony

talan határa, 7. Elterjedési határ 

Fig. 2. Esquisse des lithofaciès des formations éocène inférieur de Transdanubie (construite par GIDAI, L . 1977). 
L é g e n d e : 1. Marne, 2. Argile, 3. Argilel i gniteuse, 4. Lignite, 5. Limite probable du bassin sédimentaire, 6. Limite 

incertaine du bassin sédimentaire, 7. Limite d'extension 

lődésű. Nagy faj- és egyedgazdaságban tartalmaz kis Foraminiferákat, Mollus-
cákat, helyenként nagy mennyiségben, sőt tömegesen nagy Foraminiferákat. 
V I T Á L I S N É Z I L A H Y L . és J Á M B O B J Í É K N E S S M. meghatározása szerint az 
összlet plankton- és nagy Foraminiferái az alsóeocén kort bizonyítják. 

A kifejlődési viszonyoktól függően az egyes területegységeken — első
sorban Dorog és Tatabánya környékén — több kisebb rétegcsoportra tagoltuk. 

Lutéciai emelet 

A lutéciai emelet folyamán az ÉK-dunántúli terület ősföldrajzi képe sokkal 
változatosabb volt, mint a szparnakumi és cuisi emeletekben. Három nagyobb 
kifejlődési területet különíthetünk el: 
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3. ábra. Az ÉK-dunántúli középsőeocén képződmények elterjedési vázlata (szerkesztette: GIDAI L., 1 9 7 7 ) . J e l m a g y a r á z a t : 1 . Középsőeocén képződmények a 
felszínen, 2. Középsöeocén képződmények eltakarva, 3. Felszíni mezozóoa képződmények, 4. A középeocén szárazulati terület, 5. Középeocén andezit és piroklasztiku-
mai, 6 . Egykor középsőeocén, jelenleg azoknál fiatalabb képződményekkel fedett területek, 7 . A középsőeocén üledékkép- ződés valószínűsített határa, 8 . A középsőeocén 

üledékképződés feltételezett határa 

Fig. 3, Esquisse de l'extension des formations éocène moyen du NE de la Transdanubie (construite par GIDAI, L. 1977). L é g e n d e : 1. Formations éocène moyen à la 
surface, 2 . Formations éocène moyen recouvertes, 3 . Formations mésozoïques à la surface, 4 . Terre ferme éocène moyen, 5 . Andésite éocène moyen et ses pyroclastiques, 6 . 
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A) Dorog, Tatabánya, Pilisvörösvár, Solymár környéke, 
B) Vértes Ny-i és DK-i előtere, Gerecse D-i pereme, 
G) Dad, K o c s , Tata környéke. 

A) Dorog, Tatabánya, Pilisvörösvár, Solymár környéke 
A lutéciai emelet képződményei az alsóeocén üledékekre települnek. A terület 

jelentős részén ez az átmenet folyamatos. 

4. ábra. A dunántúli középsőeocén képződmények litofácies vázlata (szerkesztette: GIDAI L., 1977). J e l m a g y a 
r á z a t : 1. Mészkő, 2. Márga, 3. Agyag, márga, 4. Vulkánitok (andezit és tufa), 5. Kőszén, 6. Az üledékgyűjtő való-. 

\ színű határa, 7. Az üledékgyűjtő bizonytalan határa, 8. Elterjedési határ 

Fig. 4. Esquisse des lithofaeiès des formations éocène moyen de Transdanubie (construite par GIDAI, L. 1977). L é-
g e n d e : 1. Calcaire, 2. Marne, 3. Argile, marne, 4. Volcanites (andésite et tufs), 5. Lignite, 6. Limite probable du 

bassin sédimentaire, 7. Limite incertaine du bassin sédimentaire, 8. Limite d'extension 

B) Vértes Ny-i és DK-i előtere, Gerecse Déi pereme 
Ide tartozik a móri Antalhegy, Oroszlány K-i perem, Várgesztes, Vértes

somló, Tatabánya-Kálváriahegy, Nagyegyháza—Csordakút—Mány, Zsámbék, 
Bajna-őrhegy, Quadriburg ós a Gánt—Csákberény környéke. A középső
eocén képződmények közvetlenül a mezozóos aljzatra települnek. A terület 
nagy részén a középsőeocén alján kőszénképződés volt . A középsőeocénen 
belül a mészkő, mészmárga és a márga képződmények uralkodnak. 



5 . ábra. Az ÉK-dunántuli felsőeocén képződmények elterjedési vázlata (szerkesztette: GIDAI L., 1 9 7 7 ) . J e l m a g y a r á z a t : 1 . Felsőeocén képződmények a felszínen, 
2 . Felsőeocén képződmények eltakarva, 3 . Felszíni mezozóos képződmények, 4 . A felsőeocénben szárazulati terület, 5 . Egykor felsőeocén, jelenleg azoknál fiatalabb képződ
ményekkel fedett területek, 6 . Felsőeocén andezit és piroklasztikumai, 7 . A felsőeocén üledékképződés valószínűsített határa, 8 . A felsőeocén üledékképződés feltételezett határa 

fig. 5. Esquisse de l'extension des formations éocène supérieur du N E de la Transdanubie (construite par GIDAI, L. 1 9 7 7 ) . L é g e n d e : 1 . Formations éocène supérieur'à 
la surface, 2 . Formations éocène supérieur recouvertes, [3 . Formations mésozoîques à la surface, 4 . Terre ferme éocène supérieur, 5 . Territoires recouverts jadis des formations 
éocène supérieur et actuellement de celles plus récentes, 6 . Andésite éocène supérieur et ses pyroclastiques, 7 . Limite probabilisée de la sédimentation éocène supérieur, 8 . 
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C) Dad, Kocs, Tata környéke 
A Pusztavám—Oroszlány—Tatabányai alsóeocén területtől ÉNy-ra lévő 

területen a mészkőkifejlődésű közópsőeocén alatt vékony, tengeri faunával 
is igazolható alsóeocón is van. Az alsóeocón nem tartalmaz produktív barna
kőszéntelepeket . 

Priabónai emele't 

A felsőeocén két legnagyobb kiterjedésű előfordulási területe a Budai
hegység környéke — Balaton közti területen és a Dorogi-medencében van. 
A Vértes-hegységben nagyobb összefüggő előfordulási területe ismert az 
Antalhegy környékén. Kisebb felsőeocén foltok vannak a Vértes Ny-i pere
mén is. 

A Budai-hegységtől D-re, a Velencei-hegységi vulkánossághoz kapcsoló
dóan geofizikai mérésekkel jelzett és több fúrással kimutatott 500 m körül 

6. ábra. A dunántúli felsőeocén képződmények litofácies vázlata (szerkesztette: GIDAI L., 1 9 7 7 ) . J e l m a g y a r á 
z a t : 1 . Mészkő, 2 . Márga, 3 . Agyag, márga, 4 . Vulkánitok (andezit, dacit és tufáik), 5. Az üledékgyűjtö valószínű 

határa, 6 . Az üledékgyűjtő bizonytalan határa, 7 . Elterjedési határ 

Жгд. 6. Esquise des lithofaciès des formations éocène supérieur (construite par GIDAI, L. 1 9 7 7 ) . L é g e n d e : 1 . Cal
caire, 2 . Marne, 3 . Argile, marne, 4 . Volcanites (andésite, dacite et leurs tufs), 5. Limite probable du bassin sédimentaire, 

6 . Limite incertaine du bassin sédimentaire, 7 . Limite d'extension 
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maximális vastagságú középső-felsőeocén korú, főként andezit piroklaszti-
kumokból álló összlet van. 

4. Az ősföldrajzi viszonyok 

A mezozoikum végi—kainozoikum eleji szárazulati periódus után a Dunán
túli Középhegység területén az első vízi üledékképződés az alsóeocén kor
szakban indult meg. A kisalföldi részmasszívumot É-on megkerülő, a Ny-i 
A lpok geoszinklinálisához kapcsolódó epikontinentális tengerág nyúlt be a 
Dunántúli Középhegység ÉK- i területére. A szárazföldre fokozatosan előre
nyomuló tenger a Dorogi- és a Pilisi-medencék területét, a Gerecse-hegységet, 
a Tatabányai-medencét és a Vértes Ny-i előterét borította el. Az alsóeocén 
transzgresszió valószínűleg egy későbbi hulláma elborította a Kocsi-medence 
területének egy részét is. Ez a fokozatos transzgresszió folyamatos üledék
ciklus szerinti üledéksort eredményezett. Az alsóeocén transzgresszió DNy-i 
irányban a Móri árokig jutot t el. Itteni határvonalának pontosabb kinyo-
mozása további fontos feladat. E tengerág szélessége a Gerecse—dorogi 
területen kb. 3 0 km, a Vértes Ny-i előterében 1 0 — 1 5 km, a Dorog-—Pilisi
medencék közötti részben kb. 1 0 km volt . Az alsóeoeónben — véleményünk 
szerint — szárazulat volt a Vértes és a Budai-hegység közötti terület, a szűkebb 
értelemben vett Buda—Pilisi-hegység s az egész Szentendre—Visegrádi
hegység. A Déli bakonyi, isztriai-dinári és az ÉK-dunántúli, Ny-i kárpátoki 
kommunikációjú alsóeocén tengerágak között összeköttetés nem volt, küszöb
ként állt köztük az É-i Bakony, a Magos-Bakony és a Balatonfelvidék paleo-
zóos — mezozóos tömege. (A két alsóeocén tengerágat elválasztó kiálló terü
letet Pápa— Veszprém küszöbnek nevezhetjük.) A Déli bakonyi alsóeocén 
mészköveket összevontuk a középsőeocén mészkő képződményekkel. POMEEOL, 
C H . ( 1 9 7 3 ) szerint a paleocén kor kb. 1 0 millió évig tartott. Ennek értelmé
ben az ÉK-Dunántúli terület alsóeocén üledékkel fedett részei a kainozoi-
kum kezdetétől kb . 1 0 millió évig voltak szárazulaton. 

A z alsóeocén vége felé az addig egységesnek mutatkozó epikontinentális 
sekélytenger összeszűkült. Egyes területrészek kiemelkedtek, több helyen 
lefűződött lagúnák keletkeztek. A lutéciai emelet elején az akóccc tn transz
gresszió területén jelentősen túlterjedő transzgresszió következett be. Az alsó
eocénben elborított területtől ÉNy-ra (Kocs, Dad, Tata), DNy-ra (É-i Bakony, 
Bakony É-i előtere), DK-re (Vértes Ny-i perem) és D-re (Csákberény, Gánt, 
Tabajd, Páty) addig szárazulaton volt területek kerültek tengeri elborítás 
alá. A z É-i bakonyi, a Vértes-Ny-i peremi (Mór-Antalhegy, Vértessomló, 
Várgesztes), valamint a pilisvörösvári felső és a lencsehegyi felső széntelepek 
egy részének a keletkezése ehhez a transzgresszióhoz kapcsolódik. A lutéciai 
emelet folyamán közvetlen kapcsolat létesült a Déli-bakonyi és az Északkelet
dunántúli üledékgyűjtő között . A lutéciai végén helyi kiemelkedések (dorogi terü
let Ny-i, Nagyegyháza—Csorbakút—Mány, Kocs ) és feltöltődések (Dorog, T o 
kod, Csolnok) következtek be. A középsőeocén folyamán továbbra is szárazu
latként valószínűsíthető a Kisbér—Nagyigmánd—Naszály vonalától Ny-ra 
lévő terület. A s. s. Pilis-hegység és a Szentendre—Visegrádi-hegység, vala
mint a s. s. Budai-hegység a középsőeocénben ugyancsak szárazulat volt . 
Véleményem szerint a Vértes-hegység és az attól K-re lévő Csákvár— 
Vértesboglár—Bicske környéki terület szintén szárazulat volt . A Te-
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legdi Toth-küszöb körvonalai, már a középsőeocén folyamán kezdtek 
kialakulni. BÁbDi T. vizsgálatai szerint a Telegdi Roth-hátság még 
az oligocén kor folyamán is létezett (BÁLDI T . et al., 1976, B Á L D I 
T., 1976). Ehhez a pusztuló területhez kapcsolódott K-en a Budai
hegység—Velencei-hegység közötti terület, ahol eddigi ismereteink szerint a 
középsőeocénben vízben lerakódott üledékek nem keletkeztek. Utóbbi két 
szárazulati terület közé benyúló öbölben jelentős mennyiségű andezittufa is 
lerakódott. 

A felsőeocén tenger még nagyobb területre terjedt ki. Ny-i irányban való
színűsítésünk szerint kb. a középsőeocén tenger elterjedésének határáig 
hatolt előre. K- i és ÉK-i irányban jelentősen túllépte a középsőeocén tenger 
elterjedési határát. Az ÉK-dunántúli terület felsőeocón tengere közvetlen 
kapcsolatba került az Északi-Középhegységi és a Nagyalföldi felsőeocén 
tengerrel. A Kisbér—Nagyigmánd—Naszály vonaltól Ny-ra eső terület a 
felsőeocénben feltehetően szárazulat volt . 

A Vértes—Gerecse és a Tabajd—Vál, Budai-hegység—Pilis-hegység közötti 
infraoligocén küszöbön, nagyobb összefüggő területen belül a felsőeocén 
képződmények hiányoznak. Szükséges annak további vizsgálata, hogy a 
felsőeocén képződmények hiányát teljes egészében az infraoligocén denudáció 
okozta, v a g y egyes területrészek a középsőeocén alatti viszonyokhoz hasonlóan 
szárazulatként kiálltak. Véleményünk szerint a dorogi terület és a Budai
hegység felsőeocén tengere között közvetlen kapcsolat vol t . A Vértes—Gerecse, 
valamint a Vál—Tabajd, Budai-hegység közötti terület viszont már való
színűleg szárazulat volt , a Vértes-hegység és a Gerecse-hegység területével 
együtt . A Telegdi Roth-küszöb már a felsőeocénben kialakult. A Telegdi 
Roth-küszöbtől DNy-ra — a mai Balatonfelvidék és a Bakony-hegység déli 
része — egy kb . 80 km hosszú ós 20—30 km széles terület körvonalazható, 
amely szigetként állt ki a felsőeocén-tengerből (Keszthely—Veszprémi hátság). 

A felsőeocén képződményekkel fedett mezozóos területek a kainozoikum 
kezdete ó ta kb . 22 millió évig voltak szárazulaton. 
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Relations paléogéographiques des formations 
éocènes du Nord-Est de la Transdanubie 

Dr. László Gidai 

Les constatations plus importantes sur les relations paléogéographiques des formations 
éocènes du Nord-Est da la Transdanubie: 

TELEGDI ROTH, К . (1924): la région lignitifère éocène de Tatabánya, Dorog et Tokod 
et de Pilisvörösvár et Nagykovácsi était la première station de la mer avansant de la 
direction du NW. A partir de ces territoires pendant l'Eocène des nouvelles transgressions 
ont pris leur départ radialement presqu'en toutes les directions. 

SZÁDECZKY-KARDOSS, E. (ETTRE, L. et al., 1952, p. 160): la genese de lignite éocène 
aux environs de Tatabánya continuait aussi au Sud de la région lignitifère actuellement 
contournable, à la partie de la Montagne Vértes formant aujourd'hui le substratum suré
levé. 

Selon VADÁSZ, E. (1953, 1960) la mer mésogéenne éocène a pénétré dans le Bassin 
hongrois des directions du Sud-Ouest et Nord-Ouest y arrivant le long de l'alignement 
du géanticlinal, limitant à l'Ouest le Bassin de Transilvanie. 

Dans les esquisses paléogéographiques, publiées d'après SZŐTS, E., il indique les trans
gressions des différentes périodes de l'Eocène arrivées de la direction de l'Ouest. Nous 
soulignons cette constatation faite par SZŐTS selon laquelle à partir de la région de la 
Dalmatie et Istrie un chenal marin a pénétré au territoire de la Montagne Centrale de 
Transdanubie, dans l'Eocène liférieur. 

MÉSZÁROS, M. —DDDICH, E. (1963, p. 156) la mer éocène avansa progressivement 
de l'Italie septentrionale en direction du NE le long de la bordure de la Montagne Centrale 
Hongroise entre les îles de la Petite Plaine de Hongrie (Kisalföld) et de la Slovaquie. 

ANDRUSOV, D.—KÖHLER, E. (1963, p. 156) ne considèrent pas exclu que l'absence du 
Paléogène au centre de la Petite Plaine de Hongrie est due à l'érosion pré-néogénique et 
la communication était libre — à partir de l'Yprésien ou du Lutétien — entre les mers 
éocènes des Petites Carpates et de la Hongrie. 

Selon KOPEK, G.—DUDIOH, E.—KECSKEMÉTI, T. (1972) la mer éocène inférieur est 
arrivée à la Hongrie de la direction du SW à cause de l'affaissement du substratum 
mésozoïque situé au SE de la ligne de la rivière Rába, présentant le territoire du Bakony 
Méridional actuel. 

Dans son article publié en 1971, GIDAI, L. a montré la présence d'un seuil — seuil de 
Telegdi Roth — au territoire situé entre les montagnes Vértes-Gerecse et de Buda-Pilis. 

GIDAI, L. (1974) a considéré la dorsale recouverte des formations post-éocènes — et 
située entre la Montagne Gerecse, groupe des blocs de Tata, maximum gravimétrique 
de Dad et le Haut Bakony — analogue au seuil de Telegdi Roth. La structure élevée 
érodée et recouverte de formations oligocènes entre Környe, Vértessomló et Kőhányás
puszta y est grosso modo perpendiculaire. 

En 1976 GIDAI, L. a constaté que la sédimentation était plus restreinte dans l'Eocène 
inférieur que dans l'Eocène moyen et supérieur. A l'avant-pays ouest de la Montagne 
Vértes la sédimentation déroulait dans un bassin sédimentaire à direction du NE au SW. 
La région de Dad, Kocs et Tata — émergée dans l'Eocène inférieur — formait la limite 
au NW de ce bassin et la Montagne Vertes a présenté celle au SE. 

L'épaisseur des formations éocènes varie entre 50 et 350 m à l'avant-pays oust de la 
Montagne Vértes, à Tatabánya et aux environs de Héreg et Tarján. Elle atteint 400 m 
dans le Bassin de Dorog au territoire des dépressions structurales de Nagysáp et Kenyér-
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mező, cependant sa valeur est de 50 à 250 m dans les bassins de Pilis, 50 à 200 au térí
tőire de la Montagne de Buda. Au territoire des volcanites, situé au Sud de Budapest, 
l'épaisseur dépasse même 500 m. 

Nous donnons un aperçu sur la stratigraphie et les possibilités de subdivision, corré
lation et détermination d'âge des formations éocènes du Nord-Est de la Transdanubie, 
sur la base des successions tratigraphiques des sondages étudiées comme coupes-repères, 
au cors des derniers temps-ci. 

ÉTAGE SPARNAOIEN 

Groupe de couches du mur du complexe lignitifére 
Argiles bariolées alternant surtout avec des couches de sables et calcaire d'eau douce 

et terrestres. Epaisseur: 0 à 20 m, dans les dépressions morphologiques contemporaines 
— surtout à la partie ouest du territoire de Dorog — elle atteint même 120 m. 
Complexe lignitifére 

Le complexe lignitifére — contenant des intercalations de calcaire d'eau douce et 
saumâtres — développe du complexe du mur. Son extension correspond à celle du com
plexe du mur. A la partie ouest du territoire de Dorog (grosso modo à l'Ouest de la ligne 
entre Bajót et Bajna) ainsi qu'au territoire de la Montagne Gerecse il ne contient pas de 
gîtes de lignite exploitables. 

ÉTAGE CTIISIEN 

Marne argileuse á subplanulatus et Operculines 
L'épaisseur du complexe à subplanulatus et Operculines — surmontant immédiate

ment le complexe lignitifére — atteint 120 m. L'épaisseur la plus fréquente: 20 à 40 m. 
Le complexe est composé — en prédominance — de marne argileuse aléuritique avec à 
sa base une couche de sable quartzifère et grès, brun, épaisse de quelques mètres. A sont 
tiers inférieur des faciès saumâtres et marins s'alternent, ici on peut observer de nombreu
ses couches lumachélliques épaisses de 10 à 20 cm et composées de coquilles et fragments 
de coquilles de Mollusques. Les deux tiers supérieurs sont à facies de mer peu profonde. 
Il contient des petits Foraminifères en grande richesse en espèces et individus, Mollus
ques et par endroits grands Foraminifères en grande abondance, même en masse. D'après 
les déterminations faites par Mmes VITALIS — ZILAHY et JÁMBOR — KNESS les grands 
Foraminifères et ceux planctoniques prouvent l'âge éocène inférieur. 

Premièrement aux environs de Dorog et Tatabánya nous le divisons en plusieurs 
groupes de couches plus petits. 

ÉTAGE LTJTÉTIEN 

Dans le Lutétien l'image paléogéographique était beaucoup plus variée. Les trois 
grands secteurs faciologiques: 

A J Environs de Dorog, Tatabánya, Pilisvörösvár et Solymár 
B) Avant-pays ouest et sud-est de la Montagne Vértes, bordure sud de la Montagne 

Gerecse 
C) Environs de Dad, Kocs et Tata 

A ) Environs de Dorog, Tatabánya, Pilisvörösvár et Solymár 
Les formations de l'étage lutétien surmontent les assises éocène inférieur. A la partie 

importante du territoire le passage est continu. 
B) Avant-pays ouest et sud-est de la Montagne Vertes, bordure sud de la Montagne Gerecse 

La colline Antalhegy de Mór, la bordure est d'Oroszlány, Várgesztes, Vértessomló, 
la colline Kálváriahegy de Tatabánya, Nagyegyháza-Csordakút-Mány, Zsámbék, la col
line Őrhegy de Bajna, les environs de Gánt et Csákberény appartiennent ici. A la base de 
l'Eocène moyen il y avait de dépôt de lignite. Dans l'Eocène moyen les formations de 
calcaire, marne calcaire et de marne dominent. 
C) Environs de Dad, Kocs et Tata 

Au-dessous de l'Eocène moyen à faciès de calcaire il y a de l'Eocène inférieur mince, 
ne contenant pas de gîtes de lignite exploitables. 
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ETAGE PBIABONIEN 

Les deux plus grands territoires de la répartition de l'Eocène supérieur: région située 
entre les environs de la Montagne de Buda et le lac Balaton et le territoire de Dorog. 
Dans la Montagne Vértes un territoire continu et plus grand est connu aux environs de la 
colline Antalhegy de Mór et des petits lambeaux se présentent à la bordure ouest de cette 
montagne. 

Au S de la Montagne de Buda, les mesures géophysiques et plusieurs sondages ont prou
vé la présence du complexe éocène moyen à supérieur à épaisseur maximale de 500 m 
environ, composé surtout de pyroclastiques andésitiques qui se rattache au volcanisme 
de la Montagne de Velence. 

Après la période continentale — à la fin du Mésozoïque et au début du Oénozoïque — 
la première sédimentation aquatique a commencé dans l'Eocène inférieur. Un chenal 
marin epicontinental — rattaché au géosynclinal des Alpes occidentales — a pénétré 
au territoire du NE de la Montagne Centrale de Transdanubie, en contournant le massif 
partiel de la Petite Plaine de Hogrie au Nord. La mer progressivement avancée a envahi 
le territoire des Bassins de Dorog et Pilis, la Montagne Gerecse, le Bassin de Tatabánya et 
l'avant-pays ouest de la Montagne Vértes. Une phase de la transgression, probablement 
plus tard, a aussi envahi une partie du territoire du Bassin de Kocs. Une série sédimen
taire conforme au cycle continu y était déposée. En direction vers le SW la transgression 
est arrivée jusqu'au Graben de Mór. La largeur du chenal marin était env. 30 km au ter
ritoire de Dorog et de la Montagne Gerecse, 10 à 15 km à l'avant-pays ouest de la Montagne 
Vértes, env. 10 km. au territoire situé entre les Bassins de Dorog et Pilis. Le territoire 
situé entre les Montagnes Vértes et de Buda, la Montagne de Buda et Pilis s.S. et la Mon
tagne de Szentendre et Visegrád entière étaient terre ferme. Il n'y avait pas de communi
cation entre les chenaux marins éocène inférieur du Bakony Méridional — à communi
cation istro-dinarique — et du Nord-Est de la Transdanubie — à communication vers les 
Carpates occidentales, entre eux le massif paléozoïque-mésozoïque du Bakony Septentrio
nal, Haut Bakony et du Haut-plateau Balatonfelvidék formait un seuil. (Nous pouvons 
appeler la région émergée — séparant les deux chenaux marins éocène inférieur — comme 
seuil de Pápa et Veszprém.) 

Vers la fin de l'Eocène inférieur le chenal marin a été rétréci. Certains territoires par
tiels ont été émergés, à plusieurs endroits des lagunes isolées ont été formées. Au début 
du Lutétien arrivait la transgression dépassant considérablement le territoire de la mer 
éocène inférieur. La mer a envahi les territoires — étant jusque là en terre ferme — situés 
au NW (Kocs, Dad, Tata), au SW (Bakony Septentrional, avant-pays nord du Bakony) 
et au S (Csákberény, Gánt, Tabajd, Páty) des terroitoires envahis dans l'Eocène inférieur. 
La genèse des gîtes de lignite du Bakony Septentrional, de la bordura ouest de la Montagne 
Vértes (Colline Antalhegy de Mór, Vértessomló, Várgesztes) et d'une partie des gîtes de 
lignite supérieurs de Pilisvörösvár et de la colline Lencsehegy de Dorog est liée à cette 
transgression. Dans le Lutétien la communication directe est établie entre les bassins 
sédimentaires du Bakony Méridional et du Nord-Est de la Transdanubie. A la fin du Luté
tien des emersions locales (partie ouest du territoire de Dorog, Nagyegyháza—Csorda
kút—Many, Kocs) et remblayages (Dorog, Tokod, Csolnok) déroulaient. Dans l'Eocène 
moyen le territoire, situé à l'W de la ligne entre Kisbér, Nagyigmánd et Naszály 
était problement encore en terre ferme. La Montagne Pilis s. s. et La Montagne de Szent
endre et Visegrád, puis supposablement la Montagne Vértes et le territoire des environs 
de Csákvár, Vértesboglár et de Bicske eux-mêmes étaient aussi en terre ferme. Les con
tours du seuil de Telegdi Roth commençaient à évoluer déjà dans l'Eocène moyen. Selon 
les études faites par BÁLDI, T. le seuil de Telegdi Roth existait encore dans l'Oligocène, 
aussi. (BÁLDI, T. et al. 1976, BÁLDI, T. 1976). A ГЕ le territoire, situé entre les Montagnes 
de Buda et de Velence, a été rattaché au territoire précédent en voie d'érosion, où selon 
nos connaissances des sédiments aquatiques n'ont pas été déposés. Dans le golfe, pénétré 
entre ces deux territoires en terre ferme, beaucoup de tufs andésitiques ont été déposés. 

La mer éocène supérieur envahissait un territoire plus vaste. En direction vers l'W 
elle avansait env. jusquwà la limite d'extension de la mer éocène moyen. En directino 
vers l'Est et NE elle dépassait considérablement la limite d'extension de la mer éocène 
moyen. Une communication directe a été établi entre elle et la mer éocène supérieur de 
la Montagne Centrale du Nord et la Grande Plaine de Hongrie (Alföld). Le territoire, 
situé à l'W de la ligne entre Kisbér, Nagyigmánd et Naszály, ainsi que le territoire plus 
petit, situé à l'W d'Esztergom ont été supposablement en terre ferme, dans l'Eocène 
supérieur. 

Au territoire plus grand et connexe, situé entre les Montagnes Vértes et Gerecse, Ta-
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bajd et Vál et les Montagnes Pilis et de Buda, — précédemment nommé seuil infraoli-
gocène — les formations éocène supérieur manquent. 

Nous considérons nécessaire de continuer l'étude sur le problème que c'était l'érosion 
indraoligocène qui a causé entièrement l'absence des formations éocène supérieur, ou 
peut-être certains territoires partiels étaient aussi en terre ferme pareillement aux situa
tions, dans l'Eocène moyen. Selon mon avis il y avait de la communication directe entre 
les mers éocène supérieur du territoire de Dorog et la Montagne de Buda. Par contre, les 
Montagnes Vértes et Gerecse ainsi que le territoire, situé entre Vál et Tabajd et La Mon
tagne de Buda étaient probablement en terre ferme ensemble avec le territoire des 
Montagnes Vértes et Gerecse. La dorsale de Telegdi Roth a été évoluée déjà dans l'Eocène 
supérieur. Au SW de la dorsale de Telegdi Roth — entre le Haut-plateau Balatonfelvidék 
actuel et la partie méridionale du Bakony — on peut contourner un territoire long de 
80 km environ et large de 20 à 30 km — qui formait une île dans la mer éocène supérieur 
(dorsale de Keszthely et Veszprém). 


