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AZ ALFÖLDI EOCÉN KÉPZŐDMÉNYEK IACIÁLIS - 
SZERKEZETI VÁZLATA

Szentgyörgyi Károly

Övén év óta ismertek eocén képződmények az Alföldön, Felisme
résük PAPP K, /1929/ nevéhez fűződik, aki a debreceni kincs
tári fúrás rétegsorában a neogén üledékek alatti szakasz kép
ződményeit a "kárpáti homokkő"-vel azonosította,

Az eocén képződmények számottevő mértékű feltárása azonban 
csak az állami szénhidrogénipar kutatási tevékenységével kez
dődött meg. Ennek során az Észak-Alföldön és a Tiszántúl ÉNY-i 
részén nagy területeken, összefüggően igazolhatóvá vált pale- 
ogén képződmények jelenléte,

A szénhidrogénkutató fúrások által feltárt képződmények anyag- 
vizsgálati adatait, mélyföldtani és szerkezeti viszonyait BÉR- 
CZINÉ MAKK A, /1975/, CSIKY G. /1956/,. CSONGRÁDI B-NÉ - KŐVÁ- 
RY J. - MAJZON L, /1959/, JUHÁSZ Á, /1 9 6 4, 1966, 1970, 1971/, 
MAJZON L. /1956, 1966/, JUHÁSZ Á, - SZŐTS E, - HUTTER E, - 
MATYÓK I, - CSONGRÁDI B-NÉ /1968/, KÖRÖSSY L, /1956, 1957, 
1959, 1977/, RAVASZ CS, /196l/, SIDÓ M. /1969/, SZEPESHÁZY K, 
/1970/, SZTRÁKOS K, /1974, 1975/ ismertették,

Mig az északalföldi normális epikontinentális képződmények 
rétegtani problémákat nem okoztak és ősföldrajzi összefüggé
seik is elég világosan kirajzolódtak, addig a tiszántúli eo
cén képződmények megitélése tekintetében elég jelentős mér
tékben különböző nézetek alakultak ki,

A viták alapját a rétegtani, ősföldrajzi helyzet, továbbá az 
üledékképződés genetikai és tektonikai körülményeinek megité
lése képezte,

2841
35



A még tagadhatatlanul meglevő bizonytalanságok ellenére kör
vonalazható az elfedett alföldi eocén képződmények elterjedé
se, jellemezhetők főbb fáciesegységei és megállapíthatok ős
földrajzi összefüggései /BALÁZS E. - BÁLDI T. - DUDICH E. - 
GIDAI L. - KORPÁS L. - RADÓCZ GY. - SZEKTGYÖRGYI K. - ZELEN* 
KA. T. 1979/.

Északalföldi epikontinentális kifejlődés

A szénhidrogénkutatási tevékenység nyomán a Duna vonalától 
Tardig lényegében megszakítás nélkül követhetők felsőeocén 
korú képződmények a mélyfúrási rétegsorokban /Őrszentmiklós,
Veresegyházij_Sóshartyán, Gödöllő, Túra* Tóalmás, Bugyi, Szi-
halom, Recsk, Egerlövő, Egerszalók, Demjén, Mezőkeresztes, 
Mezőkövesd, Koszvaj, Tárd/.

Az előfordulások a Budai-hegységi epikontinentális, terrigén- 
-karbonátos kifejlődésü tengeri molasz vezető képződményeit 
tartalmazzák. A transzgressziós településű felsőeocén rétegek 
vastagsága 100 m körüli. A fekü többnyire mezozóos képződmé
nyekből áll, a fedő rendszerint konkordáns településű alsó- 
oligocén. A. fúrási rétegsorokban az alábbi elkülöníthető egy
ségek mutatkoznak:

Az aljzat felszínére több helyen szárazföldi tarka agyag köz
vetítésével települnek a felsőeocén üledékek /Ostoros, Dem
jén, Noszvaj/, amelyek felfelé fokozatosan csökkentsósvizi 
rétegeken keresztül miliolinás mészkőbe, márgába és agyagmár- 
gába mennek át.

Esetenként a tarka alapképződmények kimaradásával közvetlenül 
ez utóbbi rétegekkel kezdődik a felsőeocén sorozat.

Jellemző és jól követhető kifejlődés a lithothamniumos-diseo- 
cylinás-nummuliteszes mészkő, amelyet néhol részben spirop- 
lectamminás márga helyettesíthet /Mezőkeresztes, BÉRCZINÉ 
MA.KK A. 1975/-

A biogén mészkő felett ugyancsak általános elterjedésü márga- 
összlet következik, amelynek alsó, bryozoás-lithothamniumos
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rétegei a Budai-hegy ségi "bryozoás márgá"-val, felső, Globi- 
gerina-tartalmú rétegei pedig a "budai márgá"-val azonositha- 
ték.

Az északalföldi eocén képződmények jellegzetes vonása, hogy a 
magyarországi paleogén vulkáni Ívvel való részleges egybeesés 
következtében helyenként bőségesen tartalmaznak piroklaszti- 
kumokat* Eltekintve a Recsk környéki vulkáni központ környe
zetében észlelhető tengeri rétegek közé települt önálló tufa
rétegektől /Párád, Szajla, Bükkszék/,- az északnyugataitöldi 
kutatófúrások legtöbbje is feltárt vulkáni-üledékes formációt 
/Ujhartyán, Bugyi, Tóalmás/ és az önállóan megmutatkozó vul- 
kanogén rétegek mellett nem ritkán tufaszórás nyomai is felis
merhetők az üledékes tengeri rétegekben,

Az epikontinentális kifejlődési terület képződményei nyugodt 
településüek, legfeljebb 10° körüli dőlésértékek jelentkeznek 
bennük, bár amiocénkoru szerkezeti mozgások során az eocén 
képződmények is jelentősen különböző szerkezeti helyzetbe ke
rültek.

Tiszántúli terrigén flis kifejlődés

A Tiszántúl területén az északalföldi epikontinentális kifej
lődéshez viszonyítva lényegesen vastagabb, más kőzetkifej lö
dé sü és időrétegtanilag is tágabb időkeretet kitöltő eocén 
képződményeket tártak fel a fúrások, A képződmények közös jel
lemzője, hogy túlnyomórészt terrigén származású rétegek épi- 
tik fel, karbonátkőzetek kivételesen és korlátozott területen 
fordulnak csak elő. Gyakoriak a turbiditek közreműködésére 
utaló jellegek, a rétegen belüli szinszedimentációs zavarok, 
mechanogliphák, tekervényes rétegzettség és a laminációs sza
kaszok. A képződmények szerkezetileg erősen igénybevettek, 10- 
-90° közötti dőlések mérhetők. Tufás szennyezés vagy önálló 
vulkáni rétegek eddig az itteni eocén képződményekből nem vol
tak kimutathatók.

A tiszántúli paleogén üledékeket eddig legnagyobb vastagságban 
a Nyirmártonfalva-1. fúrás tárta fel /1025 m/ anélkül, hogy
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kijutott volna belőlük. A fúrások többsége csak behatolt az 
eocén üledékekbe, ennek következtében a feküt legtöbb helyen 
nem ismerjük. Kivételes helyzetű az a néhány hajduszoboszlói 
fúrás, ahol eocén alatt jurába, Nádudvaron két fúrás felső
krétába, Püspökladányban pedig kristályos képződményekbe ha
tolt a fúró.

A fedőképződmények néhány helyen gyanithatóan oligocén korú 
üledékek /Hajduhadház, Hajduszoboszló-9•, -27•, Nyirlugos-1./ 
leggyakrabban azonban miocén vagy ritkábban alsópannon kép
ződmények.

Az eocén üledékek elterjedési területe a különböző mértékű 
feltártság, bonyolult szerkezeti viszonyok következtében 
egyelőre elég bizonytalanul körvonalazható. Általában a D-i, 
DK~i oldalon lényegesen pontosabban megállapítható a képződ
mények elterjedési határa, mint az É-i, ÉK-i oldalon, ahol a 
ritka furáshálózat és a felszini geofizikai felvételezett ség 
elégtelensége miatt csak feltételes a határmegvonás.

A szénhidrogénkutató fúrásokban feltárt eocén képződményeken 
belül a kőzetek tektonikai igénybevétele, kifejlődése és ős
maradványtartalma alapján megkülönböztethető egy kisebb, al
sóeocén előfordulásokat tartalmazó és egy jelentősen nagyobb, 
középső - felsőeocén üledékeket tartalmazó csoport.

Alsóeocén képződmények - a környezetében egyelőre elszigetelt 
Alcsi-2. előfordulás kivételével - Nádudvar, Balmazújváros, 
Józsa és Debrecen környéki fúrásokból ismeretesek. Az üledé
kek szürke, zöldesszürke, erősen préselt, csúszási lapokkal 
átjárt, breccsásodott kőzetlisztes agyagmárgából állnak, a- 
melyben gyakoriak a vékony, finomszemü homokkőrétegek, len
csék.

Vörösbarna, erősen préselt márga és mészmárga képviseli az al
sóeocént az Alcsi-2. fúrásban. A kezdetben MAJZON L.' által 
"kréta-paleogén átmeneti rétegekének tekintett képződmény 
yprézi emeletbe tartozását SIDÓ M. /1969/ mutatta ki.
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Az alsóeocén egyelőre feltáratlan .jelenlétét valószinüsitik a 
szandaszöllősi és rákóczifalvai fúrások fiatalabb eocén kép
ződményeiben észlelt kevert, globotruncanás és trochammionói
dé szes faunák.

A fiatalosabb kőzettani arculatú középső- és felsőeocén kép
ződmények lényegében megszakítás nélkül követhetők Szolnok 
térségétől Nyirmártonfalván keresztül az országhatárig.

A nagyjából ÉK-DNY-i csapásu üledékgyüjtő területén tengelyé
re merőlegesen nagy vonalakban szabályszerűség észlelhető a 
litofáciesek elrendeződésében. Bár az eocént követő szerkeze

ti események, ősföldrajzi változások tetemes mértékben megza
varták az eredeti ősföldrajzi elrendeződést, a kifejlődések 
egymáshoz való viszonya még érzékelhető.

A középső és felsőeocén üledékeket az üledékgyüjtő D-i és DK-i 
peremi zónájában durvatörmelékes képződmények képviselik, he
lyenként nyugodt körülmények között lerakodott karbonátos 
partszegélyi üledékekkel együtt.

A breccsából, konglomerátumból, durvaszemü homokkőből álló 
durvatörmelékes kifejlődés anyaga részben mezozóos, nagyobb
részt pedig kristályos képződmények lepusztulása szolgáltat
ta. Elterjedése a partszegélyre és az üledékgyüjtőből kima- 
gasodó sziget szerű szárazulatok peremére korlátozódik /Tör
tei, Turkeve, Turgony, a kisújszállási terület K-i része, 
Karcag-Bucsa, Kaba, a hajduszoboszlói terület D-i része,
Ebes/. Számos területen a képződmények legfelső eocén kora 
bizonyítható /Kisújszállás, Hajdúszoboszló/, másutt a tagol- 
hatatlan középső - felsőeocén rétegek bázisán helyezkedik el 
/Törtei/.

Ugyancsak a partszegélyi képződmények között jelentkezik a 
püspökladányi terület D-i részén feltárt, epikontinentális 
tendenciákat hordozó karbonátos kifejlődés. Itt a kristályos 
alaphegység felszínére 60-130 m vastag, bázisán pszammitos 
rétegeket tartalmazó, mészmárga, márga és mészkőrétegeket
tartalmazó rétegsor települ transzgressziósan, A képződmények
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makroforaminiféra tartalma az egyik fúrásban a priabonai, a 
másikban a lutéciai emelet jelenlétét igazolja.

A durvátörmelékes képződmények zónájától beljebb túlnyomó
részt homokkőből vagy homokkő és pelites rétegek váltakozásá
ból álló rétegsorok következnek. A konglomerátum mennyisége 
fokozatosan csökken ebben a kifejlődésben és a rétegsorokban 
az agyagos, rosszul osztályozott, gyakran vastagpados megje
lenésű homokkövek válnak uralkodóvá /Törtei, Szolnok, Rákó- 
czifalva, Tiszapüspöki, Nagykörű, Surján, fegyvernek, Ken
gyel/. A közbetelepült pelites rétegek némelyike elégséges 
ősmaradványtartalma alapján kimutatható, hogy középső vagy 
felsőeocén, illetve mindkettő képviselt a rétegsorban. így a 
kengyeli fúrás és a Nagykörü-1. eocén rétegeiről kiderült, 
hogy nem idősebbek felsőeocénnél, ugyanakkor a közeli Nagykö- 
rü-3* rétegsora a priabonai hiányáról tanúskodik. Ugyancsak 
a felsőeocén lepusztulását mutatja az Ebes-5. fúrás rétegso
ra is.

A jelenlegi eocén elterjedési terület legnagyobb részét peli
tes /agyagmárgás, kőzetlisztes/ képződmények borítják. E ki
fejlődésben a pszammitos rétegek és konglomerátum szerepe a- 
lárendelt. Jellemző a ritmusos rétegzettség, a laminációs 
szakaszok megjelenése és az ősmaradványok csaknem teljes hi
ánya, a mechanoglyphák jelenléte; egyszóval a zagyözönök köz
reműködése az üledékképződésben. Ezt a kifejlődést tárták fel 
a szolnok-hajtótanyai, a nagykörűi terület É-i részén mélyí
tett, fegyvernek-keleti, Kisujszállás-nyugati, tatárülési, 
nagyiváni, nádudvari és a hajduszoboszlói terület Ny-i és Ií-i 
oldalán mélyített fúrások. Lényegében ehhez a fáciesövezethez 
tartozók a rétegtanilag egyelőre alig tagolható nyírségi pa- 
leogén rétegsorok /Nyirmártonfalva, Hajduhadház, Nyirlugos/.

Ősmaradványok hiányában a képződmények pontosabb rétegtani 
helyét mindössze a nádudvari és hajduszoboszlói terület né
hány fúrásában ismerjük, ahol MAJZON L. és KŐVÁRY J. ludi 
mikrofauna társaságokat mutattak ki.

Egészen sajátos a tiszántúli eocén képződményeken belül a 
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hajduszoboszlói terület középső részén, két fúrásból kimuta
tott biogén-karbonátos mészkő, mészmárga rétegekből álló zá- 
tonyfácies. A transzgressziósan települt felsőeocén képződmé
nyek itt jura korú üledékekre települnek /SZEPESHÁZY K. 1970/.

Rétegtanilag tehát a tiszántúli eocén képződményeken belül 
mozaikszerüen a teljes eocén sorozat kimutatható. A szórványo
sa n nyerhető biosztratigráfiái adatok mellett a képződmények 
rétegtani besorolása a kőzettani jellegek, kőzettani analógia 
alapján történik sok esetben.

Paleocén képződményeket az Alföld területén sem sikerült ed
dig őslénytanilag is megalapozottan kimutatni. Lehetséges, 
hogy a Nádudvar környékén mélyitett fúrásokban a maestrichti 
és alsóeocén között feltáratlanul jelen vannak, de erre köz
vetlen bizonyiték nincs.

Ősmaradványokkal is igazolt als0eocén üledékek Alcsi, Nádud
var, Balmazújváros, Józsa és Debrecen környékén fordulnak 
elő, nagyobb összefüggő előfordulásuk a hajduszoboszlói terü
let ÉNY-i részén ismert.

Középsőeocén /lutéciai/ képződmények a nádudvari, ebesi, deb
receni, püspökladányi és nagykörűi mélyfúrási rétegsorokból 
kerültek elő.

Viszonylag sok rétegsorban bizonyítható őslénytani adatokkal 
is a felsőeocén /priabonai/ üledékek jelenléte /Nagykörű, 
Szolnok, Kisújszállás, Püspökladány, Hajdúszoboszló/.

Az alföldi eocén képződmények szerkezeti viszonyaira vonatko
zó ismeretek

Az északalföldi normális epikontinentális felsőeocén üledékek 
viszonylag egyszerű szerkezeti képet mutatnak. A fiatal har
madidőszaki mozgások eredményeként a képződmények ugyan erő
sen összetöredeztek és igen eltérő szerkezeti helyzetbe ke
rültek, ettől eltekintve más nem bonyolítja a szerkezeti ké
pet. A blokkokra darabolódott képződmények a jellegzetes ve
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zető fáciesek alapján eltérő szerkezeti helyzetben is követ
hetők.

Sokkal több nehézséggel jár a középalföldi, terrigén flis ü- 
ledékek szerkezeti viszonyainak felmérése. Ennek okai közé 
tartozik, hogy a felszini geofizikai vizsgálatok lehetőségei 
elmaradtak a flis belső szerkezetének megismeréséhez nélkü
lözhetetlen kívánalmaktól. A képződmények földtani anyagvizs
gálati adatai egyes részterületekre megtörténtek ugyan, de 
ezek egyesítése csak a legutóbbi időben valósult meg /SZEPES- 
HÁZY K. 1970/. Ezen okok miatt a tiszántúli eocén /és szenon/ 
képződmények szerkezeti viszonyaira vonatkozóan vélekedések 
és a szemlélődés szintjén álló elképzelések születtek. Az ada
tok és felfogások kritikai áttekintését és flis képződménye
ink szerkezeti helyzetére vonatkozó kikristályosodott jelen
legi álláspontot KÖRÖSSY L. /1977/ ismertette.

Az Alföld középső részén mélyfúrásokkal kitapogatott eocén 
üledékösszlet jelenlegi szerkezeti és fácieselrendeződése a 
paleogént követő szerkezeti események hatásaként jött létre.
A fáciesegységek jelenleg még nagyvonalakban megragadható zó- 
nás elrendeződését jelentős mértékben megzavarta az ÉNY-DK-i 
és erre nagyjából merőleges törésrendszer, amely a stájer 
mozgások révén alakult ki. A képződmények blokkok mentén ki
emelkedtek, illetve süllyedtek. így helyenként - az alsómio
cén szárazulati időszak eróziós tevékenysége eredményeként 
is - megjelennek a felsőkréta és idősebb, továbhá az alsóeo
cén kibúvások a középső - felsőeocén képződmények között.

Az üledékgyüjtő jelenlegi észlelt határvonalát jórészt tekto
nikusnak szokás felfogni, ugyanakkor a D-i határvonal mentén 
bizonyítható a felsőeocén transzgressziós településmódja 
/‘Turkeve, Karcag-Bucsa, Püspökladány, Ebes/.

Sajnos az eocén összlet belsejében a települési viszonyok, az 
egyes litofáciesek egymáshoz való viszonya egyelőre lényegé
ben ismeretlen. A fáciesövek jelenlegi, fedetlen észlelési 
térképen mutatkozó elrendeződése aszimmetriát mutat, ez azon-
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bán fakadhat abból is, hogy az É~i, ÉFY-i oldalon igen ritka 
fúrási hálózat adataira lehet csak támaszkodnia

A tiszántúli eocén képződmények magmintáiban 10-90° közötti 
rétegdőlések tapasztalhatók* Orientált rétegdőlés és magvétel 
híján a dőlések térbeli elrendeződésére vonatkozóan Jelenleg 
semmiféle kiindulópont nem áll rendelkezésre. Kétségtelen vi
szont, hogy eddig egyetlen fúrás rétegsorában rétegismétlő
dést vagy fordított rétegsorrendet igazolni nem lehetett, az
az takaróképződés nem tételezhető fel. /Kétségtelen tény vi
szont, hogy a gyakori, őslénytanilag steril rétegek a rétegek 
azonosítását nagyban bizonytalanná teszik és az esetleges ré
tegismétlődés is ilyen módon bizonyíthatatlan./

Egyelőre mindössze annyi állapítható meg, hogy a képződmények 
erősen préseltek, az összleten belül enyhe feltolódások, il
letve pikkelyeződések Jöhettek létre. Szembetűnő különbség 
mutatkozik az alsóeocén és ennél fiatalabb eocén üledékek 
szerkezeti igénybevétele, préseltsége között. Az Alföld belse- 
Ji, túlnyomórészt flis üledékekkel kitöltött eocén üledékgyüj- 
tő nagyszerkezeti helyzetének megítélésében SZEPESHÁZY K. 
/1970/ és KÖRÖSSY L. /1977/ álláspontját lehet támogatni, a- 
mely szerint az alföldi flis üledékgyüjtő elkülönült /speciá
lis/ árok, amelyet szinorogén, kőzettanilag heterogén flis 
tölt ki. Ez az üledékgyüjtő azonban sem szerkezeti helyzeté
ben, sem nagyságrendjében nem egyenértékű a kárpáti flis üle- 
dékgyüjtőjével.

Az alföldi eocén képződmények ősföldrajzi összefüggéseinek 
vázlata

Az Alföld középső részén feltárt eocén üledékek ősföldrajzi- 
lag és fejlődéstörténetileg a felsőkréta üledékgyüjtőhöz csat
lakoznak. A. területi egybeesés Kisújszállástól K felé számos 
előfordulás mentén nyomozható.

MAJZON L. /1956, 1966/ adatai szerint a felsőkrétapaleogén 
üledékfolytonosság őslénytanilag is bizonyítható, mig SIDÓ M.
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/1969/ és JUHÁSZ Á. és munkacsoportja /1968/ ugyanilyen ala
pon cáfolta a folyamatosságot. A paleocén Jelenléte biosztra- 
tigráfiailag megbízható módon mindeddig nem nyert igazolást a 
tiszántúli paleogén üledékgyüjtőben. A folyamatosság teljes 
biztonsággal történő kizárása ellen szól, hogy az üledékgyüj- 
tőben az emlitett területen a felsőkréta és eocén egyaránt 
flis kifejlődésü.

A legidősebb eocén üledékek elterjedése ugyancsak a felsőkré
ta képződményeket kiséri. Az erősen kipréselt kőzetek az ere
deti üledékgyüjtőben lejátszódott térszükülésről tanúskodnak. 
Ezeket a képződményeket erősebb rokonság fűzi a felsőkréta 
üledékekhez, mint a fiatalabb eocénhez.

Jelentős szerkezeti esemény volt az üledékgyüjtő fejlődésében 
a pireneusi fázis. A szinorogén, terrigén flis képződmények 
túlterjedő településmódja a lutéciai emelet elején több fúrá
si rétegsorban nyert igazolást. A fő kőzetfáciesek övezetes 
elrendeződése már a középsőeocénban létrejött és nem változott 
alapvetően a Jelenlegi ismeretek szerint a priabonai alatt sem. 
A képződmények felhalmozódása keskeny, nagy reliefenergiával 
rendelkező üledékgyüjtőben folyt és a normális üledékképződést 
gyakran zavarták meg zagyözönök.

Az üledékgyüjtő D-i oldalán felismerhető már a lutéciai emelet 
képződményeiben epikontinentális tendencia.

Még határozottabban észlelhető a felsőeocén képződményeken be
lül a peremi irányban mutatkozó kiékelődési Jelleg és a flis- 
képződés intenzitásának valamelyes csökkenése. Püspökladánytól 
Hajdúszoboszlón át Debrecenig kimutatható, hogy az üledékkép
ződés a normális epikontinentális felhalmozódás Jellegeit kez
di magára ölteni. Északkeleti irányban azonban folytatódik a 
tipusos alföldi ritmusos flis felhalmozódása és feltehetőleg 
áthúzódik az oligocénba is»

Gondot okoz az alföldi eocén ősföldrajzi összefüggéseinek fel
tárása terén, hogy a felsőeocénben megkezdődő északalföldi
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üledékképződés és a tiszántúli felsőeocén üledékgyüjtő közöt
ti kapcsolat egyelőre homályos. A két terület közötti zónában 
kevés fúrás mélyült eddig, és ezek egy része nem érte el mio
cén üledékek vagy vulkánitok feküjét sem,

A két üledékképződési terület közötti lehetséges kapcsolat 
láncszemének eddig mindössze az egerlövői fúrás bartoni már- 
gája és a szihalomi fúrás hasonló korú üledékei foghatók fel.

A. két üledékgyüjtő felsőeocénben történő egyesülése a jelen
legi adatok szerint nem valószinü, bár ilyen közvetlen kap
csolat lehetősége sem kizárt. Ezt látszik alátámasztani - 
szimmetrikus üledékgyüjtő modellt feltételezve - a középal
földi eocén határozottan aszimmetrikus fácieselrendeződése és 
a felsőeocén üledékekben mutatkozó epikontinentális tendenci
ák. Jelenlegi ismereteink alapján azonban alapjában véve a 
két üledékfelhalmozódási terület önállósága valószinüsithető 
az üledékgyüjtő medencerészek eltérő szerkezeti helyzete és a 
fáciesek elég jelentős mértékű különbözősége miatt.

Az északelföldi epikontinentális képződmények a Budai-hegysé
gi kifejlődéshez csatlakoznak és ezen keresztül függnek össze 
a dunántúli ugyancsak epikontinentális kifejlődésekhez.

A középalföldi üledékgyüjtő ősföldrajzi különállása a felső
eocén elejéig bizonyitható, a felsőeocénben valószinü. A szer
kezeti helyzetben, kőzettani alkatban és fejlődéstörténetileg 
önálló üledékgyüjtő gyökerei a felsőkrétába nyúlnak vissza és 
ősföldrajzilag a máramarosi paleogén mélybeli folytatását ké
pezik az Alföld aljzatában, Debrecentől ÉK-re ugyan a vastag 
nyirségi neovulkáni összlet alatt jórészt csak alaposan felté
telezhető az eocén üledékek jelenléte, viszont az országhatá
ron túl Piskolt, Nagykároly, Aranyosmeggyes térségében jelen
léte mélyfúrásokkal is igazolt és követhető Máramarosszigetig.

Mig az eocén képződmények K-i, ÉK-i folyamatossága mélyfúrá
sokkal is igazolást nyert, addig a NY-i elterjedési határa kö
rül bizonytalanság van, Valószinüleg ez a határ tektonikus és
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a legnyugatabbi fúrások a flis összlet hirtelen elvégződését 
találták.

Más nézetek szerint a Duna-'Tisza köze középső és D-i részén 
/Kiskunfélegyháza, Szánk, Üllés/ a miocén és kristályos vagy 
mezozóos aljzat közötti préselt, ősmaradványmentes, pelites 
és pszammitos rétegek váltakozásából álló összletet a közép
alföldi flis ősföldrajzi tartozékának kell tekinteni /JUHÁSZ 
Á. et al. 1968/. E felfogást azonban eddig őslénytani adatok
kal sem sikerült alátámasztani, illetve igazolni.

Ö sszef oglalás

A szénhidrogénkutató fúrások által feltárt eocén képződmények 
az Alföldön két, területileg is elkülönült kifejlődési tipust 
képviselnek.

Az északalföldi eocén előfordulások Budapesttől Tardig lénye
gében összefüggően nyomozhatók. A transzgressziós településű, 
100 m-t ritkán meghaladó vastagságú képződmények kizárólag 
felsőeocén korúak és a Budai-hegységi epikontinentális, ter- 
rigén-karbonátos kifejlődés vezető fácieseit tartalmazzák.

A rétegsorok alján gyakran szárazföldi tarka agyag jelentke
zik, felette csokként sósvizi rétegek, majd lithothamniumos- 
-discocyclinás mészkő és/vagy márga következik. A rétegsorok 
felső részén általános elterjedésü a "bryozoás márga" és a 
"budai márga".

A magyarországi vulkáni Ívvel való részleges egybeesés miatt 
gyakori ebben a kifejlődési típusban a tufaszórás nyoma vagy 
az önálló tufaréteg.

A miocénkoru mozgások során az eocén képződmények blokkokra 
tagolódtak és jelenlegi szerkezeti helyzet nagyfokú változa
tosságot mutat.

A Tiszántúlon az eocén képződmények a többszáz méter vastag

2841
46



flisösszlet részét képezik. E képződmények átfúrása csak kivé
telesen sikerült, a fekü ezért rendszerint nem ismeretes. A 
fedőképződmények helyenként gyanithatóan oligocén korúak, 
többnyire azonban lényegesen fiatalabb képződmények.

Az elszigetelt alsóeocén képződményeket homokosházu foramini- 
fera tartalmú agyagmárga és márga képviseli. A középső- és 
felsőeocén képződmények a Szolnok-Debrecen közötti flisöve- 
zetben általános elterjedésüek, a regionális csapásirányra 
nagyjából merőleges elrendeződésü litofácies zónákban jelent
keznek. A rétegsorokban gyakoriak az ujraülepedett rétegek.

A tiszántúli eocén üledékek speciális üledékgyüjtőben halmo
zódtak fel, amely azonban sem szerkezeti helyzetében, sem 
nagyságában nem vethető össze a kárpáti flis üledékgyüjtőjé- 
vel. A bonyolult szerkezeti viszonyok és az egyenlőtlen, ver
tikalitásában sem teljes megkutatottság ellenére a jelenlegi 
adatok alapján aszimmetrikus üledékgyüjtő tételezhető fel.

Az alsóeocén képződmények kipréseltek, a középső és felsőeo
cén üledékek enyhén felpikkelyezettek, bennük esetleg felto
lódások is elképzelhetők. Az ujharmadidőszaki mozgások során 
blokkos feldarabolódás történt és a képződmények változatos 
szerkezeti helyzetbe kerültek.
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