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ŐSLÉNYTANI VITÁK (Discussiones Palaeontologicae) 22, (1975) Budapest pp,5l -8C

A BUDAPESTTŐL ÉSZAKKELETRE ELTERÜLŐ TERÜLET PALEOGENJENEK

ŐSFÖLDRAJZA

I. Rész: A FELSŐ LUTECIAIT<4l  A KISCELLI AGYAG/TARDI AGYAG

HATÁRÁIG

Sztrákos Károly

A Budapesttől északkeletre elterülő területen, pontosabban 

az Északi Középhegységben és az Alföld északi részén számos szénhidrogén

kutató fúrás mélyült, melyek paleogén üledékeket harántoltak. A Kőolaj- és 

Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratóriumban őrzött anyag alkján ujravizs- 

gáltam valamennyi fúrás felső lutéciai-pr’abonai és tardimiintáját, a mezőke

resztesiek kivételével. A kapott eredményeket az irodalmi adatokkal kiegészít

ve jő képet alkothattunk a paleogén transzgresszió lefolyásáról. A szénhidro- 

génkutatő fúrások ritka magvétele nem alkalmas arra, hogy pontosan köves

sük a tenger apróbb oszcillációit, de arra megfelel, hogy megfigyeljük a vál

tozás fő tendenciáit és a szóbanforgó képződmények földrajzi elterjedését.

1. A transzgresszió menete 

Felső lutéciai

A Dunától keletre, a középhegység csapásirányában két hely

ről ismert eddig felső lutéciai : Kősdról és Cinkota-Mátyásföld környékéről 

Kősdon a dachsteini mészkőre konglomerátum, majd a széntelepeket tartal

mazó édesvizi mészkő következik, melyre csökkentsósvizi agyagmárga te

lepül, gazdag molluszka faunával (TELEGDI ROTH L. 1901; VADÁSZ E. 

1910; TASNÁDI KUBACSKA A. 1925). VADÁSZ E. szerint a molluszka fau

nában igen sok felső eocénben és alsó oligocénben élő alak is van, melyek 

alapján a faunás rétegeket a középső-felső eocén határra helyezte. TASNADI 

KUBACSKA A. szerint a fauna még fiatalabb, felső eocén,
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Budapesten a CínkotaT,, -6, és a Mátyásföld-1, fúrások, vala

mint a békásmegyeri fürdő területén mélyült fúrás (VITÁLIS S, 1935) harán- 

tolt felső lutéciai rétegeket, A rétegsor a Cinkota-6, fúrásban a legteljesebb.

A fúrás az alaphegységet nem érte el, a legidősebb ismert rétegek homokkő, 

homokos agyagmárga, agyagmárga váltakozásából állnak és a legalsó minta 

(2378-2379, 5 m, Radiolaria, szivacstü, molluszka töredékek) kivételével fa

unát nem tartalmaznak, 2230-2231, 4 m között találjuk az első tengeri faunát 

tartalmazó betelepülést (Quinqueloculina sp ,, Reussella sp ., Cibicides loba- 

tulus (WALKER et JACOB) Asterigerína cf, rotula (KAUFMANN), Nummuli- 

tes variolarius LAMARCK-a Nummulitest KECSKEMÉTI T. volt szives meg

határozni), Az efölött lévő rétegek (agyag, márga, homokkő) kőszenes bete

lepüléseket is tartalmaznak, Foraminifera fauna nincs bennük, de mollusz- 

kák annál bőségesebben, KISS-KOCSISNE BÁNYAI M, (1955) szerint a fauna 

egyezik a kósdival, igy azzal egykori. 2007, 5 m-től felfelé a foraminiferák 

egyre gyakoribbaK, a tenger mélyülésének megfelelően. Az 1931, 5 - 1933, 5 m 

között vett minta faunája alsó priabonai: Tritaxia szabói (HANTKEN), Uvígerina
f-

cf, multistriata HANTKEN, Anomalina dalmatina v, BELLEN, Anomalinoides 

granosus (HANTKEN), Plánul ina costata (HANTKEN), Turhorotalia cerroazulen- 

sis aoplanata (HANTKEN), stb,

A Cinkota-2. fúrásban két magot vettek a lutéciaiból (1506,5- 

-1507,5 m, 1462-1465 m), Forammiferát nem tartalmaznak, a molluszkák 

alapján felső lutéciaiak. Az efölé települő mészkő már priabonai,

A Mátyásföld 1. fúrásban a triász dolomitra vörös agyag tele

pül, melyben kőszéncsikok, breccsarétegek vannak- A 64 m vastag lutécium

fedőjében felső eocén mészkő van,

A VITÁLIS S, (1935) által a békásmegyeri fúrásból emlitett kö- 

zépső-alső eocén és paleocén rétegek szintén a felső lutéciumba sorolhatók, 

mivel a közelben lévő legidősebb eocén előfordulások (Pilisvörösvár, Cinko- 

ta, Kösd) mind ilyen korúak, Az itteni lutécium édesvizí-csökkentsősvizi fá- 

ciesü, alsó részén kőszénzsmórokkal. Ennek fedője is felső eocén, nummuli- 

teszes- diszkociklinídás mészkő.
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Az eddigi adatok alapján a lutéciai tenger déli partja terüle 

tünkön Budákészi-Pilisvörosvár-Pomáz-Békásmegyer-Mátyásföld vonalában 

húzódhatott. Keleti határáról adatunk nincs, a Kösd és Cinkota között mélyült 

fúrások a felső eocénben álltak meg,

A Bükk hegységből említett alsó-középső eocén rétegek (KOCSIS 

J, 1891, MAJZON L. 1966) az ujravizsgálat alapján priabonaiak (VITALISNE 

ZILAHY L. 1967), Kétséges a MAJZON L. (1966) által az Orszentmíklós-III. 

fúrásból említett miliolinás mészkő lutéciai kora is.

Priabonai emelet

Az alsó priabonaiban a tengerelöntés tovább haladt kelet felé.

Ennek eredményeként a Budai hegység nagy részét elborította a tenger (DU- 

DICH E ,, 1959). A felső eocén alapkonglomerátumra a nummuliíeszes-dísz- 

kociklinidás-lithothamniumos mészkő telepü, Hasonló fáciesü a felső eocén , 

a Dunabalparti rögökben is, VADÁSZÉ, (1910) megfigyelte, hogy a legésza

kibb mészkő előfordulásokban (Romhány) a kőzet szinte teljesen lithothamniumok 

bői áll, délebbre (Nagyszálj a lithothamniumok különálló gumók, Csőváron pe

dig finom törmelék formájában találhatók meg,

A jelenség a tengerparttól való távolodással és az ezzel párhuzamos, déli 

irányban mélyebb aljzattal magyarázható,

A sőshartyám szénhidrogénkutató fúrásokban (Sós-2,, -3 ,, -4,) 

talált mészkőben gyakoriak a lithothamniumok, a bryozoák ritkábbak, A foramini 

fera fauna sekélytengerüMjjiolina félék, gömbölyded Elphidium sp,, Cibici- 

des lobatulus (WALKER et JACOB), Planorbulina mediterranensís (ORBIGNY), 

Asterigerina rotula (KAUFMANN), A, cf, bartoniana (TENDAM), stb, A fá- 

cies a Nagyszál-csővárira emlékeztet, Nummuliteszeket és diszkociklinákat 

a minták nem tartalmaztak,

A dunabalparti rögöktől délre elterülő részen mélyült fúrások 

ezt a szintet nem érték el, A Cinkota-mátyásföldi fúrásokban az alsó priabonai
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más fáciesu, mint az eddigiek voltak. Az itteni márga-mészmárgában nagy- 

foramíniferák nincsenek (Ci-6.), de az Uvígerinák és a plankton foraminife- 

rák előfordulnak (Turborotalia cerroazulensis applanata (HANTKEN), Subbotina 

eocaena (GÜMBEL), S, linaperta (FINLAY), Catapsydrax cf. unicava primitiva 

(BLOW et BANNER), Globigerinatheka globosa (HANTKEN) = G. tropicalis 

(BLOW et BANNER). A tenger mélysége itt elérte (esetleg meghaladta) a lOOm-t. 

A Mátyásföld-L fúrásban kb, 20 m vastag mészkő után következik az előbbi 

fácies, hasonló faunával(Uvigerina multistriata HANTKEN. Bolivina reticulata 

HANTKEN, Anomalina affinis (HANTKEN), A, cf. da Imát ina v. BELLEN ), 

Anomalmoides granosus (HANTKEN), Turborotalia cerroazulensis (COLÉ).

Valószínűleg alsó priabonai a Tura-1, fúrás mészköve, azonban 

ezt az előkerült faunával igazolni nem tudjuk: Miliolína-félék, molluszka töre

dékek, Echinoidea és Holothuroidea töredékek.

Bugyi és Sári környékén a priabonai alsó részében szárazföldi 

képződmények találhatók. A Sári-1. fúrás 1298,5 - 1143 m között lilás-vö- 

rös-szürke szinü, aleurit, agyag, konglomerátumból álló összletet harántolt.

A konglomerátum kavicsanyaga kvarcitpala, szericitkvarcit, fillit és dolomit, 

márga, mészkő, szarukőből állt, és bontott vulkáni kőzet kavicsa is volt ben

ne. 1143 m-től 1107 m-ig édesvízi volt az üledékképződés (homokkő, agyag, 

agyagmárga, kőszenes nyomokkal). A szakasz korát a benne talált vulkáni 

tufák a felső eocénben rögzítik (dácit vagy dácitoandezit tufa). Az édesvízi 

képződményekre budai márga települ, az 1154, 5 - 1164 m közötti markolás

ban talált Bulimina truncana GÜMBEL és Turborotalia increbescens (BANDY) 

előfordulása alapján.

Az itteni szárazföldi összlet a Bugyi-3, fúrásban is megtalál

ható (tarka homokkő, konglomerátum, agyag), 67, 3 m vastagságban (a fú

ró ebben állt meg).

Az Ujhartyán-1, fúrásban talált eocén a S ári-1-ével hozható

kapcsolatba
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/
A Sári-bugyiihoz hasonló szárazföldi-édesvizi rétegek az Esza 

ki Középhegységben is vannak, Előfordultak a Recsk-I., - II. fúrásban (MAJ- 

ZON L. 1949), a Bükkszék-E-l., Egerszalók-1., Ostoros--E-1., Noszvaj-3., 

a Mezőkeresztes-28., -69., -73., -80. (BERCZINE MAKK A; 1972) szénhid

rogénkutató fúrásokban, Eger, Várhegy, Cserepestető, Bükkzsérc. Cserépfalu, 

Kács, Kisgyőr, Bekény (SCHRETER Z, 1939), és Fels5tárkány (VITALISNE 

ZILAHY L , , 1967) környékén. Mivel a rátelepülő tengeri képződmények közép

ső priabonaiak, igy az alsó príabonaiba sorolhatók a fenti szárazföldi-édesvi

zi rétegek.

A transzgresszió fő iránya a priabonai középső részén -Is keleti.

Ez a Budai hegység területén a bryozoás márga fácies fellépésével, és továb

bi, az addigi partvonaltól délre eső területek elöntésével jelentkezik (DUDICH 

E, 1959). A bryozoás márga fácies a Veresegyház-1, fúrásban is megvan, a 

Discocyclinák, Aktinocyclinák, Nummulitesek és Bryozoák gyakorisága jellem

zi, a Lithothamniumok viszont hiányzanak. A viz mélysége 80 m-re tehető.

A Cinkota-mátyásföldi fúrásokban talált eocén ismét egy fokkal mélyebb, mint 

az eddigiek (ez a korábban elkezdődött süllyedés eredménye). Faunája: 

Cylindroclavulina rudislosta (HANTKEN), Uvigerina hantkeni CUSHMAN et 

EDWARDS, Globocassidulina inexculta (FRANZENAU), Eponides elegáns 

(HANTKEN), Anomalina dalmatina v.BELLEN, Globigerina tripartita KOCH, 

stb, A viz 100 m-nél mélyebb lehetett,

A túrái és sóshartyáni mészkőösszletben valószínűleg a közép

ső priabonai is benne van, A Recsktől keletre fekvő területen a szárazföldi 

üledékképződést a tengeri váltotta fel. A tengeri üledékek (mészkő, mészmár- 

ga, agyag, agyagmárga) a szárazföldieken túlterjedve is megtalálhatók. A 

mészkőfáciesben Nummulitesek (N, fabianii Prever, N, incrassatus HARPE), 

Discocyclinák. Lithothamniumok találhatók, az agyagosabb részeken a felső 

lutéciaihoz hasonló fauna figyelhető meg (ld. pl. Budakeszi szanatórium),

A hasonlóság az azonos fácies következménye, a bükki rétegekben megtalál

hatók a felső eocénre jellemző fajok (nagyforaminifer ák, Almaena epistomino- 

ides (MARIÉ), ld. VITALISNE ZILAHY L. 1967, Halkyardia maxima CIMERMAN,
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míg a lutéciaira jellemzők hiányzanak, E hasonlóság túlértékelése okozta azt, 

hogy az egerszalóki, demjéni és bekényi elphidiumos-miliolinás rétegeket a 

lutéciai ill, a londoni emeletbe sorolták (MAJZON L, 1966),

A felső priabonaira a budai márga fácies általánossá válása je l

lemző. A Budai hegységet erre az időre teljesen elboritotta a tenger (DUDICH, 

1959). A Budai hegységi anyagon végzett vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy 

a budai márga faciológiailag nem egységes képződmény (DUDICH E. , 1959. 

SZTRÁKOS K. 1972, BODA J, - MONOSTORI M, 1972), Gyakoriak a tufabetele

pülések. Ezt a képződményt a szénhidrogénkutató fúrások sok helyen föltárták.

A Csepel-2, fúrásban lithothamniumos, Asterigerina rotulás mészkőből fejlődik 

ki, gyér faunát tartalmaz, A Cinkota-mátyásföldi fúrásokban a budai márgával 

azonos fáciesu középső priabonaiből alakul ki, mikrofaunája gazdag, A Veresegy- 

ház-1. -ben bryozoás márgára következik. Ismert még a Sződ-1. fúrásból (már

ga) és a Gödöllő-1-ből (itt mészkő fáciesben van meg), A Sári-i-ben szárazföldi- 

édesvizi képződményekből fejlődik ki, az Ujhartyán-1-ben vulkáni tufák között ké

pez vékony betelepüléseket. A romhányi és alsópetényi globigerinás márga 

(VADÁSZ E, 1960) is ebbe a szintbe tartozik. Az emlitett területtől keletre, a 

Mátra vonaláig még nem ismerjük annak utólagos lepusztulása, ill. a fúrási ada

tok hiánya miatt, Recsk és Bükkszék környékén jól követhető szintet alkot 

(MAJZON L, 1949, 1966). A Bükkalján részben az idősebb, sekélytengeri kép

ződményekből fejlődik ki, de déli irányban is transzgredál, a sekélyvizi fáci- 

esek kimaradásával. Ez figyelhető meg az Ostoros-1,, Bogács-3,-6. , Cserép- 

vár-4, fúrásokban. Ezen kívül megfúrták az Egerszalók-2,, Andornaktálya-5., 

-8 ., Demjén K-6. , Szomolya 1., és a Sály-1, ,- 2 ,,  -3,, -4, fúrásokban. A Dem- 

jén-1., -2 ,, -3, fúrások mészkő rétegei a budai márga heteropikus fáciesei, u- 

gyanis mindkét képződmény ugyanabba az alsó oligocén, foraminiferákat még 

ritkán tartalmazó agyag-agyagmárgába megy át folyamatosan. A mezőkeresz

tesi fúrásokban is megfigyelhető hasonló jelenség, ahol a planktonos márga DK 

felé spiroplectamminás márgába, majd miliolinás mészmárgába megy át (BER- 

CZINE MAKK A, 1972), A budai tipusu márga a Kerecsend-1 fúrásban is meg

volt, Legdélebbi előfordulása a Bükkalján az Egerlövő-i, fúrásban van, a fácies 

itt mélyvizi, planktonos.
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A budai márga bentosz forammifera faunájának feldolgozása 

még hátra van, Plankton foraminíferák alapján két szintet lehetett benne el

különíteni. A képződmény alsó határán tűnnek el a Discocyclinidae~k és a 

Turborotalia cerroazulensis cocoaensis (CUSHMAN), a felső pedig a Túr 

borotalia increbescens és Globigerina postcretacea zónák határával egyezik. 

Ez egyszersmind az eocén/oligocén határ is (SZTRÁKOS K. 1975),

Alsó oligocén

A budai márga a tardi agyagba fokozatosan megy át. Az átme

net mind kőzettani, mind őslénytani szempontból folyamatos. Kőzettanilag 

az üledékek mésztartalmának csökkenése, őslénytanilag a fauna szegényedé

se jellemzi. A faunából először a bentonikus, majd kicsivel később a plankto- 

nikus alakok is eltűnnek (SZUROVINE HAJÍTS M. 1955, SZTRÁKOS K. 1972, 

1975, MONOSTORI M, 1973), A változás a pireneusi mozgásokkal van kapcso

latban (MESZAROS-DUDICH, 1968), Az alsó oligocénben lezajlott "infraoligo- 

cén" denudáció segítségével a tardi agyagot két szintre lehet osztani,

Alsó tardi szint

jellemzője, hogy a budai márgáből folyamatosan fejlődik ki. 

regresszív jellegű képződmény. Mikrofaunája a budai márgáéból szárma

zik, Ha a Bolivina antegressa SUBBOTINA, a Subbotina eocaena csoport alak

jai, a S, linaperta (FINLAY), Globocassidulina subglobosa - Cassidulina vita

iisi közötti átmeneti alakok jelen vannak, a szint pontosan azonosítható. A 

foraminíferák ritkák, de igen sok a halmaradvány. Ezt a szintet Budapesten 

a Gellérthegy-5,, Rózsadomb 8/3 és a Törökvész utcai, valamint Bükkalján 

az Egerszalók-2,, Demjén-1, ,-2 , , Eger-2., Sály-1 .,- 2 .,- 3 .,- 4 . , Bükkszék 

Ny-2. fúrásokban sikerült megfigyelnem, BERCZINE MAKK A, (1972) a mező

keresztesi területen is kimutatta, A szint a plankton foraminíferák alapján al

só oligocén (SZTRÁKOS K, , 1975).
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A fúrások zömében ez a szint hiányzik. Ez annak a következmé

nye, hogy az mfraoligocén denudáció során ezek a rétegek, sőt, az eocénből 

is több-kevesebb lepusztult. Ez a lepusztulási szint jelzi a határt a tardi szint 

két része között, Ahol a rétegsor folyamatos a tardi agyagon belül (vagy annak 

látszik), ott az első bemosott foraminifera fauna jelzi azt, hogy a két szint hatá

rán vagyunk,

így lehet elkülöníteni ezeket a Rózsadomb 8/3, a Törökvész utcai és a sályi 

fúrásokban (a Rózsadomb 8/3-ban 38, 2 m-től a budai márgáből és a bryozoás 

márgából besodort faunaelemek figyelhetők meg, A Törökvész utcában ugyan

ez a szint folytatódik, A sályi fúrásokban a Bükk hegység felől áthalmozott, se- 

kélytengeri alakok jelzik a határt (Pararotalia lithothamnica (UHLIG), Asterige- 

nna bartoniana (TEN DAM), Nummulites sp .). Mezőkeresztesen a homokkő

konglomerátum szint jelzi az Uledékképződésben beállt változást. Ilyen jelek 

hiányában a két szint nem elválasztható.

Felső tardi szint 4
/
Általában diszkordánsan települ az idősebb (alsó oligocén, eocén) 

képződmények lepusztitott felszínére. Ezzel indul a középső oligocén transz- 

gresszíő, Első lerakódása helyenként homokkő-konglomerátum (Tóalmás-2., 

Szomolya-1,, Mezőkeresztes), de helyenként a tengerelöntés első üledéke 

agyagos (Cserépváralja-4,, Csepel-2,), Mig a Mezőkeresztes-Ostoros vonal

tól nyugatra a kőzetfácies a budapestivel egyezik (sötétszürke, lemezes, sávos 

agyag), addig attól keletre a tardi nem különithető el a kiscelli agyagtól (ezt fi

gyeltem meg a Szomolya 1, és a sályi fúrásokban).

Az utóbbi területen a foraminiferás betelepülések gyakoriak az egyébként csak 

halmaradványokat tartalmazó összletben, az előbbin ezek jóval ritkábbak,

A Szomolya-1, fúrásban lévő egyik ilyen betelepülés faunája 

(1101-1109 m): Trochamminoides sp, , Rhabdammina sp, , Lenticulina sp. , 

Gyroidinoides girardana (REUSS), Bolivina crenulata CUSHMAN, Globocassi- 

dulina globosa (HANTKEN), Eponides umbonatus (REUSS), Anomalina affinis 

(HANTKEN), Cíbicides sp. , Turborotalia munda (JENKINS), Globigerina offici-
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nalis SUBBOTINA, G, cf. angustiumbilicata BOLLI. A Gellérthegy-5, fúrás 

bán, 36 m-ben: Rhabdammina sp. , Karreriella sp ., Cyclammina acutidorsata 

(HANTKEN), C, rotundidorsata (HANTKEN), Dentalina sp. , Nodosaria sp. , 

Uvigerina cf, hantkeni CUSHMAN et EDWARDS, Pullenia quinqueloba REUSS, 

Gyroidinoides mamillata (ANDREAE), Anomalina similis (HANTKEN), 

Heterolepa dalmatina (v. BELLEN), JHL_ costata FRANZENAU. A halmaradvá- 

nyos és foraminiferás fáciesek váltakozását LELKES Gy. (1970) is megfigyel

te a Szépvölgyi úti agyagbánya kiscellien szelvényében. A felső tardi szintben 

talált forammifera fauna, valamint a kiscelli agyaggal való váltakozás ténye 

arra utal, hogy a tardinak ez a része a kiscelli agyaggal egy egységet képez.

A szénhidrogénkutató fúrásokban az elektromos szelvények segítségével a két 

formáció gyakran nem különithető el.

Tudjuk, hogy a kiscelli agyag a teljes rupéliennek csak a felső 

szintjére (Sphenolithus distentus nannoplankton zóna, CICHA et al. , 1972, 

BÁLDINE BEKE M. -BÁLDI T„' 1974) korlátozódik. A kiscelli agyaghoz kap

csolódó felső tardi szint ilymődon a rupélien alsó részén helyezhető,

A tardi agyag legvastagabb a Gellérthegy-Tóalmás-Mezőkeresz- 

tes vonalban/Erzsébet sósfürdő( MAJZON et al, 1953) 195 m, Tóalmás-1.,

-2, 200 m, Mezőkeresztes-68, 265 m, Me-88, 220 m (BERCZINE MAKK A, 

1972)/. Ez a vonal az árokszerü süllyedők tengelye. A tenger innen transz- 

gredált észak és dél felé, amit a csökkenő vastagságok is jeleznek. Délre:

Csepel-2. 6 m (a többi fúrásban a szint vagy már lepusztult, vagy nem is
/*■

volt meg, itt húzódik a paleogén vonal!). Északra: Mátyásföld-i, 52 m, Mar- 

gitsziget-II. 60,4 m (MAJZON L. 1945), Békásmegyer 43,7 m (VITÁLIS S„'. 

1935), Veresegyház-1, 25 m, a BUkkalján: Bükkszék-E-i, 130 m, Bükkszék- 

Ny-2 54m - Andornaktálya-6. kb, 230 m, At-5. 120 m, Egerszalők-2. O.m- 

-Bogács-3, min. 186 m, Cserépváralja-4. kb. 50 m, Noszvaj-3. 0 m.

Hárshegyi homokkő-konglomerátum, vagy ahoz hasonló rété- 

gek több szintből ismertek: Mezőkeresztes, Tóalmás - a felső tardi szint 

bázisán; a Budai hegység és a Dunabalparti rögök területén - valószinüleg

6048



60

a legalsó kiscellienbe tehető; míg a szécsényi, sőshartyáni fúrásokból meg

ismert, a kiscelli agyag bázisán lévő homokkő az alsó kiscellienbe, a diós- 

jenői fúrásokban lévő pedig a középső kiscellienbe sorolható, A hárshegyi ho

mokkő a kiscelli agyag transzgressziőját bevezető képződmény (ROZLOZSNIK,

Vulkánosságra utaló jelek a felső lutéciaitől kezdve vannak 

(Cinkota, Tóalmás - JUHÁSZ Á 1971) Ezek főleg tufacsikok. A felső luté- 

ciai alsó priabonaiban a vulkáni tevékenység még nem annyira aktiv, csak a 

középső priabonaitól kezdve lesz az. Ennek tufái fontosak a sári, ujhartyáni 

paleogén felépítésében (egy vulkáni kitörési pont lehetett az utóbbi falu köze

lében). Hasonló korú a recski Lahocahegy andezitje, A tufabetelepülések alap

ján a vulkánosság folytatódott az alsó-középső oligocénben is,

2. A középhegységi paleogén, az alföldi és kárpáti flis kapcsolata

JUHÁSZ Á. több cikkében (1966, 1968) feltételezte, hogy az a l

földi "flis!' tengerág és a középhegységi epíkontínentális tengerág összekötte-
//

tésben volt egymással, O a kapcsolatot Ujhartyán-Tóalmás-Tura felé képzel

te, A vonatkozó fúrások anyagát ujravizsgálván a kérdést másképp látom: kap

csolat ebben az irányban nem alakulhatott ki.

faunaiistát, mint a flis jelleg bizonyítékát, A pannonban áthalmozottan találha

tó, szerinte a kréta/eocén határra jellemző fauna szintjelző értéke kétséges. 

Ha a Cyclammina subcarpatica MAJZON fajt figyelmen kivül hagyjuk, a meg

maradt alakoktól a fauna még oligücén is lehetne. A Cyclammina subcarpatica 

meghatározása is kétes értékű, mivel a Cyclamminákat pontosan csak vákony- 

csiszolati metszetből lehet meghatározni - ilyen metszet nem készült és 

a nehézséget csak fokozza, ha a példányok átkristályosodottak, mint a jelen 

esetben, A sok agglutinált alak sem mindig a flisjelleg bizonyítéka, hiszen 

a budai márga bázisán és a kiscelli agyagban is vannak olyan populációk, me

/ /
JUHASZ A. (1966) szerint az Ujhartyán-1, fúrás paleogénje az

//
alföldi flisösszlethez tartozik, O közöl egy jórészt agglutinált fajokból álló
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lyek csaknem kizárólag agglutinált fajokból állnak, A fúrásban talált dácit 

andezittufitok-tufák a Sári-1, fúrás tufáival azonosíthatok, ott pedig budai 

márga települ föléjük, Az ujhartyáni összlet nagyobb vastagságát az magya

rázza, hogy közelebb volt a vulkáni kitörés helyéhez. Véleményem szerint 

az ujhartyáni faunás rétegek a középhegységi felső-középső priabonai, nem 

pedig a "flis" képződményekkel voltak kapcsolatban.

Ezt igazolja az is, hogy a közelben lévő, az alföldivel azonos 

"füst" feltárt fúrásokban (Nagykáta-i., Tőalm ás-1., -2,, -3.) a flis felső 

lutéciai vagy annál idősebb. A Nagykáta-1,, Tőalmás-2. fúrásban vörös 

agyag, agyagkő, aleurit, konglomerátum volt, melyben diabáz is előfordult.

Ezt a diabázt megtaláljuk a Tőalmás-3. fúrásban is. Az agyagos minták he

lyenként Radioláriákat tartalmaztak. Ezt a képződményt a fúrási jelentések 

a krétába teszik. A vörös üledékek és a fölötte lévő szürke, agyag-agyagmárga- 

-homokkőből álló rétegek kapcsolata nem kellően tisztázott. Az utóbbi felső 

részében felső lutéciaira jellemző fauna volt. Tőalmás-1. 1496-1496, 5 m: 

Nummulites variolarius (LAMARCK) NL striatus (BROGUIERE), Planulina 

costata (HANTKEN), Pararotalia sp, A Tóalm ás-3. fúrás faunája hasonló 

korra utal (1852-1858 m): Nummulites anomalus HARPE, Florilűs communis 

(ORBIGNY), Cibicides mauricensis HOWE et ROBERTS, Neoeponides 

schreibersii (ORBIGNY), Elphidium laeve (ORBIGNY), Asterigerina cf, 

bartoniana (TEN DAM), Globigerina sp, A Tóalmás-1, fúrás tardi rétegei

ben talált, flisből áthalmozott fauna ugyanebből a szintből származik 

(2355-2359,5 m): Nummulites variolarius (LAMARCK), N. cf, subplanulatus 

méhesi VANOVA?, Asterigerina bartoniana (TEN DAM), Rhabdammina sp,

Felső eocén a flisösszletből legközelebb Szolnok környékéről 

ismert. A két tengerág kapcsolata ellen szól az is, hogy a tóalmási és túrái 

(flis és epikontinentális) kőzetek között semmiféle átmenet nem fedezhető 

fel, Az Erdélyi medence epikontinentális és a Keleti Kárpátok flis üledék- 

gyüjtőjét hatalmas területen kötik össze átmeneti jellegű kőzetek, A túrái 

és tóalmási fúrások egymástól 12 km-re vannak csak, és a túrái eocénnek 

semmi flis jellege nincs (miliolinás, echinodermatás mészkő).
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Valószínűleg flis található még a Köm lő-l,, Szíhalom-1, fúrá

sokban is A kömlőí fúrásban a bádenienbe és mezozoikumba sorolták ezt a 

képződményt (OG1L jelentés), a szihalomiban a lattorfiba (NKFÜ jelentés) és 

triászba (OG1L jelentés), A kőzet mindkét fúrásban azonos (barnásfekete 

mészmárga, fekete, préselt agyagmárga, márga), A kömlői fúrásban a bádeni- 

ennek tartott fauna (3774- 3775 m) átkristályosodott, szerintem nem meghatá

rozható, A szihalomiban a lattorfiba (tardi agyag) sorolás ellen szól a kőzet 

magas karbonáttartalma, a triász ellen pedig az, hogy ilyen triász kőzet a Blikk

ből nem ismert (BALOGH K. közlése). Kora meghatározható ősmaradványok 

hiányában nem állapítható meg, Kőzettanilag semmiféle rokonságban nem áll 

a bükkalji eocén képződményekkel, Mindkét fúrásban a triászra települ, fedő

je a szihalomi fúrásban kiscelli agyag, a kömlőiben miocén,

KOPEK G. , DUD1CH E. és KECSKEMÉTI T. (1972) feltételezik, 

hogy a felső lutéciaitól kezdve tengeri kapcsolat volt a Központi Kárpátok és a 

Dunántúli Középhegység eocén üledékgyüjtői között. Ezt a Rajec-turiecí és a 

liptói medencék, valamint a Dorog-sturovoi terület között fennálló kőzettani 

és őslénytani hasonlósággal indokolják, Lehetséges, hogy a kapcsolat a felső 

lutéciai és alsó priabonai során fennállt, hiszen a plankton foraminífera faunák 

igen hasonlóak (bár ez az azonos éghajlat következménye is lehet), de kételked

nünk kell abban, hogy a kapcsolat a középső és felső priabonaiban is fenn

állt, A kétség alapja a plankton foraminifera faunák különbsége, A magyar- 

országi középső- felső priabonaira jellemző a Turborotalia increbescens 

(BANDY), Subbotina linaperta (FINLAY), Globigenna tripartita KOCH gya

korisága, Ehhez hasonló együttes csak a Kárpátok legnyugatabbi részéről, 

a Pouzdrany egységből ismert (CÍCHA et al. 1971). A Központi Kárpátokban 

sem a Turborotalia increbescenst, sem a Globigerina tripartitát nem sike

rült megfigyelni (SÁMUEL, O.-SALAJ, J. 1968, SÁMUEL, O. 1972b). A neve

zett fajok annál gyakoribbak a mediterrán (olasz) területeken. Ugyanakkor 

a Központi Kárpátokban eddig nem sikerült megtalálni a következő, a mi fel

ső eocénünkben meglévő fajokat: Turborotalia permicra (BLOW et BANNER), 

Subbotina angiporoides (HORN1BROOK), Catapsydrax unicava primitiva

6048



63

(BLOW et BANNER), Globigerina anguliofficinalis BLOW. Mindez azt jelenti 

hogy az említett időszakban a Központi Kárpátok és a magyar paleogén me

dence más-más ősföldrajzi kapcsolatokkal rendelkezett, A plankton fauna csak 

a legfelső priabonaiban kezdett megváltozni. A Rózsadomb 8/3-as fúrásban kb.

7 m-el az eocén/oligocén határ alatt eltűnik a Turborotalia increbescens, és 

1 m-el feljebb a Globigerina tripartita.

Mindez a vizhőfok megváltozásának következménye, mely az olaszországi 

kapcsolat gyengülésével (megszűnésével?), és a Kárpátokkal való összekötte

tés létrejöttével van összefüggésben. (SZTRÁKOS K. 1975),

A kapcsolat még erősebbé válik az alsó oligocén során, ezzel ma

gyarázzuk a Kárpát-Ukrajnáből leirt fajok (Asterigerina falcilocularis^SUBBOTINA, 

Cancrjs miserandus SUBBOTINA, Cibicides borislavensis AISENSTAT, Globano- 

malina evoluta (SUBBOTINA) megjelenését az alsó tardi szintben.

Az összeköttetés valószínűleg nem észak, hanem kelet (Románia, Kárpát-Uk- 

rajna) felé alakult ki, bár ennek közvetlen földtani bizonyítéka (fúrási adatok) 

nincs, A felső tardi szint és a kiscelli agyag faunája átmeneti jellegű az észa

ki és a mediterrán kifejlődések között, A Turborotalia munda (JENKINS) ma

gyarországi jelenléte erős északi behatás következménye. A felső eocén transz- 

gressziő keleti iránya az oligocénben megváltozik, a tardi agyag kiscelli agyag 

már egy Románia felől benyúló tengerágban képződött, transzgressziójának fő 

iránya nyugati. Erre a jelenségre már MAJZON L. (1966) is utalt.
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ÁBRÁK:

A felső lutéciai ősföldrajzi képe, jelek: a/ szárazföldi-csökkent - 

sósvizi képződmények b/ sekélytengeri képződmények c/ a fel

ső lutéciai üledékgyüjtő biztos és d/ feltételezett határa.

1. Középhegységi paleogén 2. Alföldi "flis" tengerág 

3, A Központi Kárpátok paleogénje.

Az alsó priabonai ősföldrajzi képe. jelek: a/ 80 m-nél mélyebb 

b/ 80 m-nél sekélyebb tenger c/ szárazföldi-csökkentsősvizi 

képződmények d/ tengerpart (biztos) e/ tengerpart (bizonyta

lan)

1. Középhegységi tengerág 2. Alföldi "flis" üledékgyüjtő

3, A Központi Kárpátok palecgénje.

A középső priabonai ősföldrajzi képe. Jelek: mint a 2, ábrán.

ss
Ősföldrajzi kép a priabonai végén. Jelek: a/ 100 m-nél mélyebb 

b/ 100 m-nél sekélyebb tenger c/ a tenger feltételezett partja.

1. Középhegységi tengerág 2. A Központi Kárpátok paleogénje.

/
A tardi agyag elterjedése EK-Magyarországon.

Jelek: i. Hárshegyi tipusu homokkő (kiscellien!)

2, Tengerpart (biztos) 3. Tengerpart (bizonytalan)

4. Vastagsági szintvonal a tardi agyagban.

Földtani szelvény a Demjén-1 és Sály-2. fúrások között.

Jelek: i. Miliolinás márga 2. Mészkő 3. Mészmárga

4. Márga 5. Agyag-agyagmárga 6. Faunás betelepülések a 

tardi agyagban 7. Bemosott faunaelemek a tardi agyagban.


