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A magyar eocén rétegtan nagy pionírja, H a n t k e n  M. is gondolt arra 
(1871. pp. 59—60), hogy az eocén képződmények utólagos letarolódást szen
vedhettek. Klasszikus monográfiájában utal arra, hogy az eocén rétegcsoportjai 
nincsenek mindenütt meg. Hol az egyik, hol a másik, vagy több rétegcsoport 
hiányzik. H a n t k e n  szerint nehéz eldönteni, hogy ezek eredetileg sem voltak-e 
meg, vagy utólag pusztultak le.

R o zl o zsn ik  P.—Sc h r é te r  Z .—T e l e g d i R o t h  K. (1922. p. 37) a dorogi 
területen állapították meg először az infraoligoeén denudáció tényét. Számos 
olyan helyről tesznek említést, ahol az infraoligoeén denudáció hatása meg
figyelhető. Az itteni tapasztalatokból kiindulva mutatta ki T e l e g d i R oth  K. 
ezt a jelenséget a környei, móri, a kisgyóni (1928) és a pilisszentiváni terüle
tekről (1924).

E kérdés továbbfejlesztése terén végzett munkánk három szakaszra 
bontható:

a) A dorogi terület eocén rétegcsoportjainak kifejlődési vázlatait össze
állítva (G id a i  L. 1966) már körvonalaztuk azokat a rögcsoportokat, 
ahol a mezozoikumot eocénnél fiatalabb képződmények fedik. (Jel
kulcs: ,,mezozoikum negyedidőszaki és oligocén képződményekkel 
fedve’5).
Ezekből a vázlatokból kitűnt, hogy a Kiskő—Hegyeskő—Nagy-Gete 
és a Magoshegy—Pollus-hegy felszínen levő, ill. oligocénnel fedett 
N y—K-i irányú rögcsoportjai három részre tagolják a Dorogi-medence 
bányákkal feltárt részét.

b)  A dorogi terület oligocén és negyedidőszaki képződmények nélküli 
(fedetlen) térképe alapján (Gid a i  L .—Sipo ss  Z. 1966) megállapítható 
volt, hogy az infraoligoeén denudáció által különböző mértékben le
tarolt övék nagyjából É K —DNy-i irányban alakultak ki. E térkép 
alapján vált ismeretessé az is, hogy a dorogi eocén területet K-en 
és D-en oligocénnel elfedett triász rétegcsoportok határolják. A „mányi 
kutatás” adatait is figyelembe véve mutattuk ki, hogy a dorogi terü
letet D-en lehatároló triász-hátság Dág—Bajna—Szomor felé nagy 
területen nyomozható.

c) 1964-től dorogi területi vizsgálatainkat kiterjesztettük a gerecsei, 
a Gerecsétől DK-re levő, a Buda — Pilisi-, valamint a Budai-hegységi 
és az ún. Budajoest-Déli eocén területekre. Véleményünk szerint az
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2. ábra. A  priabónai emelet végén kialakult helyzet az infraoligocén letárolás előtt (túl
magasítva ; jelmagyarázat a 4. ábrán)

Fig. 2. Situation existant á la fin du Priabonien, avant la «dénudation infraoligocene». 
(Échelle verticale exagérée; pour légende voir Fig. 4.)
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4. ábra. Az oligocén üledékképződés végi ősföldrajzi helyzet (túlmagasítva)
013 felsőoligocén; 012fa középsőoligocén foraminiferás agyagmárga, 012vk középsőoligocén vegyes kifejlődésű 
összlet; E3 felsőeocén; E2 középsőeocén; alsóeocén: Ejfd operculinás rétegcsoport, Exk barnakőszén összlet, 
Exfk fekvő rétegcsoport ; T triász. — 1. Homok, 2 . homokkő, 3. agyag, 4. agyagmárga, 5. márga, 6. mészkő, 

7. dolomit, 8. agyagos barnakőszén, kőszenes agyag, 9. barnakőszén, 10 . andezit

Fig. 4. Paléogéographie ä la fin de la sédimentation oligoeene (éehelle verticale exagérée)
013 Oligoeene supérieur; 012ía marne argileuse á Foraminifcres de TOligocéne moyen; OJ2vk complexe ä evo
lution mixte de l’Oligocéne moyen; E3 Eocene supérieur; E2 Eocéné moyen; Eocéné inférieur: Ê d couches 
a Operculines, E2k complexe lignititére, Eifk complexe du mur; T Trias. — 1 . Sable, 2. grés, 3. argile, 4.  
marno-argile, 0 . marne, 6. calcaire, 7. dolomie, 8 . lignité argileux, argile ligniteuse, 9. lignite, 10 . andésite.

után kiemelkedés, árkokra, sasbércekre való tagolódás az eocén— 
oligocén határon.

b)  Lepusztít ás az alsóoligocén folyamán. Az alsóoligocén végén kialakult 
ősföldrajzi helyzetet mellékelt térképvázlatunk és 3. ábránk tükrözi.

c) Egységes, az egész EK-dunántúli területre kiterjedő, a rupéli emelet 
elején kezdődő üledékképződés és tengerelborítás. Az oligocén egy
ségesen befedi a letarolt és a letárolástól mentes területeket, mintegy 
konzerválva az üledékképződés megindulása előtti ősföldrajzi állapotot .

d) A  T e l e g d i K oth  küszöb területén a mezozoikum felszínének mai hely
zete változó. Pl. a Telki—Perbál környékén 600—1000 m vastagságú 
oligocén és neogén összlet fedi, a Buda — Pilisi hegység területén viszont 
a nagyobb összefüggő területeken meredek falú sasbércekként láthatók 
a felszínen.
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LE SEUIL INFRAOLIGOCÉNE SURNOMMÉ DE TELEGDI ROTH, 
SITUÉ ENTRE LES MONTAGNES DE VÉRTES-GERECSE ET DE

B U D A -PILIS

par

L. Gidai

Déja M. H a n t k e n  fut ámené á admettre (1872. pp. 62-63) que les forma
tions éocenes ont pu subir une érosion partielle.

La «dénudation infraoligocene» fut observée pour la premiere fois dans 
la région de Dorog par P. R o zl o zsn ik , Z. Sc h r é t e r  et K. T e l e g d i R o th  
(1922. p. 37). Sur cette base, ее dernier détecta le mérne phénomene aux 
environs de Környe, Mór, Kisgyón (1927) et de Pilisszentiván (1924).

L ’auteur développait ces idées en trois phases.
a) En établissant le schéma des facies éocenes du bassin de Dorog (1966), 

il indiqua les blocs mésozoiques recouverts directement par des terrains post- 
éocénes.

b)  A Dorog, les zones plus ou moins affectées par la dénudation infra
oligocene sont orientées vers le NE-SO (L. G id a i- Z .  Siposs  1966). La région 
éocene de Dorog est limitée á l ’Est et au Sud par des saillies du Trias surmon- 
tées par des séries oligocenes. Le seuil triasique pent étre tracé sur une distance 
considérable vers les villages de Dág, de Bajna et de Szomor.

c) A partir de 1964, Tauteur procédait ä étudier aussi les terrains éocenes 
se trouvant dans la montagne de Gerecse, dans les monts de Buda-Pilis, dans 
les monts de Buda mémes, et dans la région appelée Budapest-Sud. A son avis, 
l’aire de la sédimentation éocene dans le NE de la Transdanubie dépassa les 
contours actuels des dépőts éocenes, ayant été développé á Téchelle de toute 
la montagne centrale. Ceci est supporté par l ’absence des facies littoraux 
dans la proximité des affleurements du Trias et des blocs mésozoiques converts 
par rOligocene, et par la possibility d ’une corrélation établie entre les séries 
éocenes, isolées les unes des autres.

La carte 1/100 000éme, représentant les formations plus anciennes de 
rOligocene, illustre trés bien Pexistence d ’un territoire de plusieurs centaines 
de km2, situé entre les montagnes de Vértes-Gerecse et les monts de Buda- 
Pilis, ou il n’y a que des lambeaux isolés, de dimensions différentes, de FÉocene, 
p. ex. á Zsámbék, á Szomor, á Bajna, á Piliscsév, á Piliscsaba; aux districts
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lignitiféres de Pilisvörösvár, de Pilisszentiván, de Solymár, de Nagykovácsi, 
ou le soubassement triasique est couvert presqu’exclusivement par des terrains 
oligocenes. Cette élévation paléogéographique est prolongée dans la direction 
du NE-SO, en séparant les régions éocenes de Gerecse et Dorog d ’un cőté et 
de Buda-Pilis de l ’autre.

Uauteur propose de la smnommer «senil infraoligocene de T elegdi-Rotln, 
en Vhonneur du savant qui était le premier ä reconnaitre la denudation infra
oligocene. (Voir la formation et Involution du seuil sur les esquisses ci-jointes.)

Les phases plus importantes de involution sont comme suit.
a) Apres une sédimentation eocene, déroulant sur la plus grande partié 

de NE de la Transdanubie, la limité Éocéne/Oligocéne se caractérise par une 
emersion et par la formation des fossés et horsts.

b) Erosion («denudation») pendant l ’Oligocene inférieur. La situation 
paléogéographique á la fin de TOligocene inférieur est mise en évidence par 
les Figs. 3 et 4.

c) La sédimentation et la transgression, débutant au Rupélien, s’éten- 
dait uniformément sur tout le NE de la Transdanubie. Les terrains oligocenes 
recouvrent toute la surface, en conservant le relief sculjoté avant le début 
de la sédimentation.

d) La position actuelle de la surface du Mésozoique varié sur le seuil 
de Telegdi Roth. P. ex., aux alentours de Telki et de Perbál, il se trouve en- 
seveli sous une série de 600 á 1000 m des formations oligocenes et neogenes, 
tandis que dans les monts de Buda il у a des horsts majeurs triasiques qui 
montent jusqu’á la surface.




