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A KÁEPÁT-PANNON RENDSZER TEKTONIKAI ÉS ŐSFÖLDRAJZI 

FEJLŐDÉSE A KÖZÉPSŐ TERCIERBEN (49 -  19 MILLIc/ÉV KÖZÖTT)

BÁLDI Tamás

Bevezetés

A kárpáti-keletalpi-északdinári rendszer tektonikai-paleogeográfiai fejlődését 
kíséreljük meg felvázolni a lutécientol az eggenburgien végéig terjedő idő
szakra (kb. 49-19 millió év), mely időszakot egyszerűség kedvéért középső
terciernek nevezzük.

A terület és az időszak is nagyon .sok megoldatlan problémát nyújt. A terület 
az Alpidák komplikált részei közé tartozik, A Kárpátokéhoz hasonló iveit 
orogén által átkarolt medencék ugyan gyakoriak, amilyen ph a Betikus Kor- 
dilerák és Rif ive az Alborán-tengerrel, vagy a Ny-Alpok ive a Po-meden- 
cével, ill. ennek folytatásában az Apenninek-Szicilidák koszorúja a Tirrén-ten
gerrel, vagy a Hellenidák ma is aktív ive az Égei-tengerrel.

A vizsgálandó időszak pedig azért tűnik nehéznek, mert úgyszólván úttörő 
munkát kell végezni. A lemeztektonikai alapon nyugvó mezozóos és késő-kaino- 
zóos rekonstrukciók értékes eredményei a paleogén problémáit nem oldják 
meg,

Módszerem^ az volt, hogy felvázoltam a palinspasztikus szerkezetet, majd 
ezt -  magam is meglepődve az ősföldrajzi adatokkal való egybevágáson - ős
földrajzi térképvázlatokkal egészítettem ki. Természetesen az ősföldrajzi 
térképvázlatok a tektonikaival egyszerre készültek, és a tektonikai rekonstruk
ciót néha az ősföldrajzi tények, máskor az ősföldrajzi kép kialakítását a tekto
nikai keret adatai segítették.

Hangsúlyozom, hogy e térképsorozatot vita-anyagnak szántam, mely nyilván 
még sok javítást, módosítást igényel.

A középsőterc.ierre már kialakultak a Kárpátok és Dinaridák, részben a Ke
leti-Alpok belső takarórendszerei (Internidák, vagy Ceníralidák). Ezek kelet
kezése a kréta közepén és végén zajlott le. Ezzel persze nem állítjuk azt, 
hogy további takaros mozgások a Centralidákban nem játszódtak le.
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szer-A Pannóniai-medence -  AUBOUIN (1965) értelmében "neotectonique" - 
kezeiének kialakulása viszont a középsőtercier után játszódott le a badenien- 
ben való kezdettel. így e nagyon érdekes problémát itt nem fejtjük ki (v.ö. 
STEGENA et al. 1975. HORVÁTH F. et. STEGENA 1977).

U Középső eocén tektonikai vázlat (1, ábra)

Az 1. ábrán a lutécien eleiétől a középső priabonienig terjedő időszak (49-39 
millió év; NP 14- NP 19, ill, P 10- P l5 kron) palinspasztikus szerkezeti 
vázlatát adjuk. Kiindulópontunk KSXAZKIEWICZ (1960) palinspasztikus rekon 
strukciója volt, melyben a kárpáti flistakarók eredeti helyzetét (gyökerét) 
igen mértéktartó becsléssel adta meg, A kb. 150-200 km-es térrövidülés fel- 
tételezése a lehető legszerényebb és legóvatosabb becslésnek tartható, mely 
az ősföldrajzi rekonstrukció folyamán igazolódott, hozzátéve azt, hogy ez az 
érték ennél legfeljebb csak nagyobb lehet, A Keleti-kárpáti flisre vonatkozóan 
BURCHFIEL (1976) végzett számításokat, és mint minimumot 116 km-es tér
rövidülést kalkulált, 166 km eredeti szélességgel. De hangsúlyozza, hogy en
nél jóval nagyobb érték valószinü.

További segitséget jelentett BURCHFIEL (1980) egy másik kitűnő dolgozata, 
mely felbátoritott arra, hogy a helyreállított, egykori flis-medeneét "óceán
nak” tekintsem, Bár igazi óceáni kéreg jelenlétére nincs meggyőző bizonyi- 
ték (KSIAZKIEWICZ 1977), az üledék jellege; a turbidites fácies. a disztális 
turbiditekkel összefogazódó vörös, ill. halványzöld hemípelágikus, globigeri - 
nás márga fáciesek bizonyitják a "Flis-óceán" minimálisan 1000 m, de akár 
2000-3000 m-es mélységét (v.ö, BÁLLÁ 1980 is). A flis-tenger szélességét 
valamennyi, az eocénben még gyüretlen ővet számitva, legalább 200 -300 km 
re becsülhetjük, A Podhale fiis azonban bizonyitottan szialikus aljzatú, mivel 
üledékgyüjtője épp a lutécien transzgresszió kapcsán alakult ki (SÁMUEL et. 
SALAJ 1968; ANDRUSOV 1965),

A fentiekben kialakított palinspasztikus kép összhangba kerül TOLLMANN 
(1966, 1978), MAHEL (1974, 1980), SANDULESCU (1972, 1978)
BURCHFIEL (19761, PREV (1978), WEIN (1978) és KOVÁCS (1980) által ki 
mutatott összefüggések lényeges elemeivel . Ugyanakkor STEGENA et aJ, 
(1975), HORVÁTH et, al (1977) az eltérő mezozóos paleobiogeográfiai és 
szedimentációs előtörténetek alapján rámutattak az egyes egységek eltérő; 
európai-moesiai, ill, apuliai ("afrikai") származási helyére, Európai- 
moesiai eredetű és eredetileg is összefüggött a bihari autochton, a Gétikum 
-Danubikum, a Mecsek-Villány, mig apuliai eredetű, a már krétában obdu 
kált Vardar óceáni övtől és a Penninikum ofiolitjaitól eredetileg elválasztott 
Ausztro-alpi rendszer, Gömöridák, a Bakony-Buda, és HORVÁTH et aL 
szerint (1977) a Veporikum, Tátrikum i s , Ezek az eltérő eredetű szialikus 
fragmentumok takaros szerkezetekben, ill, transkurrens vetők mentén érirn 
kezve a középsőtercier elején már egybefüggő kontinenst alkottak, melyet 
akár Tisia-nak is nevezhetünk.
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A pulidhoz tartozott az akkor még a gaiitali vonal mentén csaknem összefüggő
Északi Mészkőalpok és Déli Alpok (PEEY 1978). Az Északi Mészköalpokról a
középsotercíer előtt, vagy elején kezdett letörni és Európához képest
szinisztrális értelmű csapásmenti vetővel (transzkurrens vető) ÉK-i irányba
tolódni a Veporidák-Gömöridák takarórendszere. A Penninikum Gömöridák-
hoz való korabeli közelsége alátámasztani látszik a mellétéi sorozat (meíiatska</
seria) penniní eredetére vonatkozó spekulációkat (LESKO in MAHEL 1980), 
bár ezeket KOVÁCS (1980) Conodonta vizsgálatai cáfolják, és maga MAHEL is
elveti.

A Bakony és Buda apuliai szialikus aljzatú mészkőplatformja a Déli Alpokkal 
még összefüggött, és az ábrázolt helyen volt. (Bakonyon a Zalától budai vonal
ig terjedő, valamint a Rába-rozsnyó-i és Balaton-darnói vonalak által hatá
rolt blokkot értem, Budán a budai és darnói, valamint a Rába-rozsnyói és ba
latoni vonalak által határolt blokkot értem.)

A Dinaridák szintén apuliai aljzatú karbonátos platformja az ioni, dalmát és 
Karszt ővekkel ebben az időben még nyugodt selfterület volt. A térképünkön 
már kivüleső Appenini- vagy Scaglia-óceánnal széles összeköttetésben állt.

A Dinaridák belső zónáinak lefejezése előbb ÉK-DNy-i majd Ny-K-i csapásu 
transzkurrens vetőkkel megkezdődött. A Bükk ilymódon vált a Bakony D-i 
szomszédjává, miután transzkurrens vetővel levált a Dinaridák AUBOUIN 
(1973) által szerb és boszniai, ill« szubpelagóniai zónának nevezett övéről.
A bükki, dínári jellegű rétegsor (BALOGH 1964) ehhez az Övhöz hasonlit leg
inkább (HORVÁTH et. al 1977), (KOVÁCS 1980). A Vardar övről ugyanezen 
vető mentén szakadt le K felé az Erdélyi Érchegység ofiolit-tömege, rátolód
va a bihari takarókra, Pelagonia egy darabja is szükségszerűen levált és ké
sőbb Szeged aljzatába került, amint azt igen helyesen felismerték (VÖLGYI 
et. al 1970).

A középsőtercierben tehát létezett egyfajta Tlsia, de nem úgy és ott, ahogy 
és ahol azt korábban képzelték. Ez a Tisia teljesen heterogén volt, apuliai, 
moesiai és pelagóniai kontinenstöredékekből állt, melyek főleg transzkurrens 
vetők mentén kerültek egymás mellé. A transzkurrens vetők szerepét 
LAUBSCHER (1971) és GÉCZY (1972) ismerték fel úttörő módon, majd 
CHANNEL et. HORVÁTH (1976), WEIN (1978), MAJOROS (1980), BÁLLÁ 
(1980), CSÁSZÁR et al. (1980) továbbfejlesztve hangsúlyozták.

A transzkurrens vetőknek megfelelő tektonikai lineamentumokat azonban 
jóval korábban felismerték, csak épp értelmezésük nem, vagy csak részben 
történt meg, SZÁDECZKY-KARDOSS (1971, 1976) egyeseket közülük szub 
dukciós őveknek tekintette A iineamentumokról általánosságban annyit, hogy 
ezek nem geometriai értelemben vett vonalak, A nagy transzkurrens vetők 
10 km szélességet is elérő, hajladozó és nem folytonos törések nyalábjaként 
jelentkeznek, Alátolódások és vertikális vetődések is kialakultak időnként a 
lineamentumok mentén. A nevezéktant főleg VARGA et GRECULA (1980) 
nyomán használom.
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A Rába-Rozsnyó-vonal szerintünk (és PREY 1978 szerint is) ekkor, a 
periadriatikus lineamentum folytatása volt, A Balaton-Buda, ill. a Balaton- 
Darnó vonal nem a periadriatikus lineamentum, hanem egy délebbi 
transzkurrens vető folytatása. A Zágráb-Zemplén vonal (Zágráb-Kulcs vo
nal) a Bükk és a Bihar között húzódott. (Bükkön az u.n. Igái bükki pásztát 
értem, Biharon az Apu§enl, a Gétikum-Danubikum takaros rendszerét, va
lamint a Mecsek-Villányt értem.) E transzkurrens vetők megadták azt az 
ÉK -DNy-i irányú alapvető sávozottságot, amely a középsőterciernél régebbi 
eredetű, és amelynek nagyszerkezeti meghatározó jelentőségét VADÁSZ 
(1960), DANK et. FÜLÖP (1967), DANK et BODZAY (1970), WEIN már a 
lemeztektonika előtt kiválóan felismerték. Az Internidákat (Tisiát) alkotó kü
lönböző eredetű töredékek (Bakony, Buda, Bükk, Bihar, Veporikum-Gömöri- 
kum, stb.) e törések mentén mozogtak laterálisán, lemeztektonikai érte
lemben, egymáshoz és stabil Európához képest.

Szubdukció ebben az időszakban az Alpokban és Nyugati Kárpátokban volt.
A tonalít-Őv és folytatása a Bakony, Buda, Bükk blokkjaiban (SZEPESHÁZY 
1977) több fázisban alakult ki a lutécientöl az alsókiscellíenig. Andezit-vul
káni és gránit plutoní ivét az ÉNy-ról alátolódó lemez (Penninikum és korai 
flis) konszumáeiója formálta ki, A szubdukció helye épp az emlitett magmás 
kőzetek elterjedése nyomán jelölhető ki (DIETRICH et FRANZ 1976).

2. A szialikus töredékek eredete (2, ábra)

Főleg DEWEY et al. (1973) , CHANNEL et HORVÁTH (1976), WEIN (1978) 
és BURCHFIEL (1980) eredményeire támaszkodtam, Stabil Európához viszo
nyítva, a paleomágneses és lemeztektonikai adatok szerint Afrika és mikro- 
kontinensei mozogtak előbb K -Ny-i csapásban, majd É felé. Ez a felismerés 
is megalapozta modellünk olyan kialakítását, am -Ívben a vízszintes eltolódá
sok és a takaros mozgások iránya É, ÉK és K s Természetesen mindez a 
tercierben kialakult takarók vergenciáiból is következik, Kivétel a Dinaridák 
DNy-i vergenciája, de ezt Apulia É-í-ÉK-i irányú mozgása okozta, amely 
A-üpusu szübdukciót eredményezett.

Kiemelkedő jelentőségű a Bakony és Buda abból a szempontból is, hogy nem 
csak a középsötercierben. hanem az egész alpi ciklusban valószínűleg meg
őrizte kontinentális kérgét. Ez megnyilvánul a gyűrődések teljes hiányában, a 
rögtektonika tipikus jelenségeiben; széteső, árkos szerkezetek kialakulása, 
amely mechanizmus a triász óta hatott, Érvényes ez a középsőtercierre is. 
Jellemzőek az extenziós feszültségek eredményezte formák. Szinklinális he
lyett pl, csak szinekíizis szerkezet alakul ki, alátolódások, eivonszolódások 
csak a lineamentumok közelében jelentkeznek, Az alpi tektonikai ciklus üledé 
kei, kőzetei a metamorfózis legcsekélyebb nyomát sem mutatják,

A Bükk -  nem beszélve a Veporidákról és Gömorídákról -  az alpi ciklus első 
felében, valószínűleg a presszerionban gyűrődésen és gyenge metamorfózison
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esett át, A középsőtercierben azonban már ezek az egységek is a konszolidált 
szialikus aljzat töréses tektonikájáról tanúskodnak, A Déli Alpok Kelet-alpitóí 
teljesen eltérő tektonikai stílusa és nem metamorfizált jellege ugyan kissé 
emlékeztet a Bakonyára, de olj^an nagy mértékben kompresszió mentes tekto
nikát ott nem látunk,

3, Lutécíen-alsópriabonien ősföldrajzi vázlat (3, ábra)

Ezen a vázlaton a lutécientől a priabonien közepéig terjedő időszakban (49-39 
millió év, NP 14-19 nannozónák, P 10-15 plankton-foraminifera zónák, ill, 
kronok) -  a tektonikai rekonstrukció alapján is -  két nagy, egymással szoro
sokon át összefüggő tenger kontúrjait rögzíthettük, A Flis-tenger a Keleti- 
Alpok előterétől (rhenodanubiai flis, Helvétikum) 100-300 km szélességben 
húzódott Európa és az 1. pontban leirt Internida szerkezet (Tisia) között,
A lutécien és alsópriabonien turbiaítes, vagy hemipelágikus márga fáeiesben 
a Kelet-alpi flisben, a sziléziai és Magúra takarókban éppúgy ki van fejlődve, 
mint a Keleti-Kárpátok külső flistakaróiban, A lutécien elején a Tátridákra 
É-ról transzgredált a tenger, és kialakult a belső-kárpáti, vagy Podhale flis 
jórészt szintén batiális lejtő (turbidit) fáeiesben, A Podhale flis-tenger DK-i 
részén képződött a jelenlegi Szolnok-máramarosi árokban fennmaradt flis— 
foszlány is, A Flis-tenger a mai Kisinyev és Duna-delta között húzódó széles 
seiftengerben folytatódott az Orosz-táblán át a harkovi félszigetet megkerülve 
É-Európa, K-i irányban pedig az Euxin-Káspi régiók felé, Az erdélyi paleogén 
medence a Flis-tenger öble volt,

DNy-on Isztria-Dalmácia nagyki terjedésű selftengerét találjuk, mely Ny felé 
az Apennini-őceánbari folytatódott, E selftenger E-ra nyiió öble volt a 
karinthiaí eoeén, ÉK-re benyomuló öble pedig a Bakonyon alakult ki egészen 
a budai vonalig. A karinthiaí bemélyedés már a cuisienben létrejött, a bakonyi 
transzgresszió, melynek DNy-ÉK-i irányát DTJDICH et KOPEK (1980) újra 
hangsúlyozták a cuisiben csak a:mai Devecserig jutott el, A Dalmát-selftenger 
további előnyomulása a Bakonyon a lutécienben a budai vonalig terjedt: törvény
szerű, hogy a budakeszi, nagykovácsi, solymári, vörösvári és kósdi eocén 
medencék szorosan e vonal Ny-i szárnyán maradnak, azt nem lépik át, A lu
técien tengerelöntést extenziós feszültségekből eredő árkos szerkezetek kiala
kulása preformálta. Eddig ismeretlen okból a budai és a darnói vonal közötti 
budai egységben e tektonikai mozgás nem jelentkezett, és ezért a transzgresz- 
szió elmaradt. Ugyanez áll a Gömöridákra, Bükkre,

A paleo-biogeográfiaí adatok meggyőzően alátámasztják a bakonyi és 
karinthiaí öböl Flis-tengertől való szeparáltságát. KECSKEMÉTI (1980) a 
Num m üli tes- fa un a alapján az erős É-oiasz rokonságot mutatta ki, melyhez 
képest csekély az Erdélyi-medencével és Szlovákiával való hasonlóság, De 
egyező eredményeket hozott már STBAUSZ (1966} dudari gasztropóda feldol
gozása, nem kevésbé K , -KÖRMENDY Á . (1972, 1980) molluszkafaunavizs
gálata, KAHLEB et PAPP (1968) a karinthiaí eocén alveolinás mészkőfáciesét 
Isztriával és Dalmáciával hozza kapcsolatba, mivel e fácies a Flisből és Hel-
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vétikumból ismeretlen, Alveolinás eocén mészkő a Bakonyi-öbölben is bőven 
képződött. Feltűnik a bakonyi és az erdélyi eocén közötti szedimentológiai kü
lönbség is. Az előbbi helyen, valamint Karinthiában (van Hm te 1963) a lagú
nák dús láposodása, a kőszénképződés humid, mig az erdélyi mélyebb eocén 
evaporitjai száraz kiima tanúi. A közöttük terjeszkedő széles szárazulat Ny-i 
oldala csapadékos, K-i oldala viszont viszonylag száraz volt, A középhegységi 
eocén főleg karbonátos közvetlen lehordási környezete a DUDICH et, KOPEK 
(1980) szerint már eleve tönkösödött felszín mellett meghatározó jelentőségű 
volt a régió lutécien-alsópríabonien szedimentációjára,

Faunakicserélődésre a kárpáti térségben egyedül a felsőlutécienben és talán 
az alsópriabonienben nyilt mód, mikor a Dorogi-medencéből a Korponán át hú
zódó keskeny szoros kinyílása a Podhale-tenger felé valószínüsithető (VASS et 
al. 1979).

Hasonló faunakicserélődésre a Mészkő-Alpok korabeli völgyein át is lehetőség 
nyílhatott ugyancsak a felsőlutécien-alsópríabonien- idején, HAGN et 
WELLENHOFEB (1967) az É-olasz selfterület mészkő-fácieseinek tömbjeit, 
kavicsait találta az Alpok É-i lábának kvarter morénáiban. Ennek, és egy-két 
más megfigyelésnek alapján úgy véli, hogy az Északi Mészkő-Alpok egyes terü
letei a felsőlutécien-alsópríabonien idején a tenger tükre alá kerültek (HAGN 
1960, 1967). Határozottan tagadja azonban a Mészkő-Alpok egészének eocén- 
oligocén üledékekkel való teljes fedettségét,

4. A késői egerien- korai eggenburgien tektonikai vázlata (4, ábra)

Az 1. ábrán bemutatott eocén helyzethez képest a következő főbb változásokat 
találjuk.

a .) A Keleti-Alpokban az Északi Mészkő-Alpok takarója rátolódott a flisre, 
az egész szerkezet pedig a Helvétikumra. A takaros felépítmény jóval észa
kabbra került, mint az eocénben volt, ezzel egyidejűleg kialakult az E-alpi 
Molassz-medence. A rhenodanubíai flis képződése a lutécien végén, a Helvé- 
tikumé a priabonien végén szakadt meg. Ha feltesszük, hogy az üledékképző
dés megszűnése a szomszédos belsőbb őv feltolódásának dátumát rögzíti, ak
kor ezeket a mozgásokat az eocén végére (38 m. év) kell helyeznünk, amint azt 
OBERHAUSER (1968), PREY (1978), FUCHS (1976) is teszi ("pireneusi fázis"). 
Támogatni látszik ezt a koncepciót, hogy az alsókisceilien molasszban már 
lepusztitott flis-törmelék található (deutenhauseni rétegek: OBERHAUSEB 
1968, FUCHS, 1976),

A KözpontPés Nyugati-Alpokban azonban a Helvétikum szedimentációja tovább
élt, és pelágikus, részben "flisoid" üledékek képződtek az oligocén végéig.
Itt a gyűrődés fő fázisa az egerienre, ill. ennek végére (24 m. év) tehető (HAGN 
1960).
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Mint a szubalpi molassz is bizonyítja, az É-i irányú takaró mozgás az egész 
Alpokban nem zárult le az eocén, ill, oligocén végével. FUCHS et al. (1980) 
uj adatai szerint az Északi Mészkó-Alpok még legalább 30 km-t mozgott az 
egerien molasszon Alsó-Ausztriában.

Az ősföldrajzi és szedimentológiai adatok bizonyítják, hogy az Alpok össze
függő szárazulatként emelkedett a tenger tükre fölé az eocén legvége óta, 
vagyis a korábbi szorosok megszűntek. Ez a szárazulat az oligocén második
felében, a felsokiscellientől gyors emelkedésnek indult.

A tonalit-őv és az intenzív É-i irányú takaros mozgások a D-i irányú szub- 
dakciót indikálják (DIETRICH et FRANZ 1976), mely kb. a korai kisceílienig 
tartott (32 m. év). Amint azt a Bergellgránit 28 millió éves kihűlési dátuma 
bizonyitja, a tonalitok képződése a felsőkisceilien-egerien idejére nemcsak 
hogy megszűnt, hanem magasba emelkedésük és intenziv eróziójuk is megkez
dődött (RÖGL et al. 1976).

A tonalit~őv már emlitett magyarországi folytatásában is azt látjuk, hogy a 
tufabetelepülések a Tardi Agyag felső részében erősen megritkulnak, a Kis- 
celli agyagból pedig úgyszólván hiányoznak, ami teljesen szinkronban van az 
Alpokból ismert eseményekkel.

b .  ) A Külső Dinaridákban Apulia ÉK-i irányú A-típusu szubdukciója miatt 
DNy-1 vergenciáju takaros áttolódások játszódtak le a felsőeocéntől az oligocén 
végéig (BURCHFIEL 1980), A Belső Dinaridák paleogén andezit-őve e szub- 
dukció következménye. A Dalmát-selfen egyidejűleg megszűnt az üledékképző
dés, ami időben egybeesik a bakonyi szedimentáciő középső priabonienben való 
hirtelen megszakadásával.

c .  ) A Nyugati Kárpátokban a Podhale és a Magúra flis képződése a korai 
kiscellienben (kb. 34 m. éve) megszakadt (SÁMUEL et SALAJ 1968,
KOSZARSKI et al. 1974). A Szilézikumban azonban folyamatos maradt a 
szedimentáciő az eggenburgienig. A Nyugati Kárpátokban nem követte az üle
dékképződés megszűntét az Internidák feltolódása a Podhale és a Magúra flis— 
re, Ennek nagy a palinspasztikus jelentősége, hiszen az emerzióval kapcso
latos mérsékelt gyűrődésen kívül más, jelentős térrövidüléssel az egész kö
zépsőtercierben nem számolhatunk, Lehet, hogy túlzó becsléssel, de kb, 50 
km-es É-i irányú rövidülést és a Tísiában ennek megfelelő ugyanennyi és 
ugyanilyen irányú tágulást vettünk fel a korai oligocéntől. A Magúra takarók 
csak az ottnangien és badenien között (17-19 millió éve) futottak rá a Szilé- 
zikumra, az egész rendszer pedig a kárpátién után (legfeljebb 16 millió éve)
a molasszra, Mélyfúrások Lengyelországban a fiistakarók alatt kárpátién 
molasszt ütöttek meg (KOSZARSKI et al. 1974),

Mindezek alapján azt is megállapíthatjuk, hogy a Nyugati-Kárpátokban - az 
oligocén elejétől -  az eggenburgien végéig nem volt jelentős szubdukció, A
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Kárpát-medencében az eggenburgienvégi riolittufák nyitják meg a savanyu és 
neutrális vulkanizmus eseményeit, melyek azután Ny-on a badenienben, K-en 
a szarmatában és pannonienben kulmináltak, Ez a körülmény is bizonyitja fen
ti megállapításunkat,

d .  ) Mindaz, amit a Nyugati-Kárpátokról irtunk, érvényes a Keleti-Kárpátokra 
is. Itt az eocén végével az Audia-őv kiemelkedése és feltehetően enyhe 
kompressziója okozott csekély (? 80 km-es) térrövidülést és ? szubdukciót,
A "Curbicortical flis" takaró az Audiára azonban DUMITRESCU et 
SANDULESCU (1974) szerint valószínűleg csak a középső-miocénben toló
dott rá. Még későbbi (szarmata vagy pannonién) a Tarcau- i takaró -  melyben 
a teljes oligocén és alsómiocén rétegsor is képviselve van -  rácsuszása a 
szubkárpáti flis és molassz-ővekre. Mindez ismét csak összhangban van az
zal a megállapításunkkal, hogy a szubdukció java itt a középsőmiocénben- 
pliocénben zajlott le (14-5 millió év között), és a belsőkárpáti vulkáni koszorú 
kora (felső-badénien-szarmata-pannonien) ezt teljesen alátámasztja,

e .  ) A kárpáti externidák c . ) és d,) pont alatt tárgyalt mozgásai már eleve ki
zárják a tér tetemes csökkenését a Flis* tenger Övében az ottnangienig, továbbá 
a tér tetemes növekedését a Tisia töredékeiben ugyanez idő alatt, Ez is hozzá
járulhatott ahhoz, hogy a Pannóniai-medence az eggenburgien végéig nem ala
kult. ki.

A belső flis-Ővek emerziója és kompressziója, a Külső Dinaridákban lejátszó
dó A-típusu szubdukciós kéregrövidülés és az Északi Mészkő-Alpok E felé 
mozgása azonban nagymérvű feszültségeket váltott ki a Tisia-töredékekben, 
amelyek kisebb árkos medenceképződésekkel és transzkurrens vetődésekkel 
reagáltak erre.

Feltételeztük a Tisia-rendszer ÉNy-i részének r9 km-es - tehát a Mészkő-Al
pokénál tetemesen kisebb - É-ra tolódását. Ez a Zágráb-Zemplén vonal É-i 
szárnyát érintette. A D-i szárny (Bihar s ,L ) K-i része kb. 80 km-rel K-i 
irányban tolódott el az eggenburgien végére. A Tátríüa-Vepor-Bakony-Buda- 
stb. É-i és a Bihar K-i mozgása azt eredményezte, hogy a Podhale flis 
DK-i szektorában extenziós feszültségek jöttek létre, ami miatt ez a szektor 
az egész oligocénben a tenger szintje alatt maradt (Szolnok-máramarosi flls- 
őv),

A felsőpriabonienben a budai vonaltól K -re megkezdődött a Magyar Paleogén 
Medence (MPM) felhasadása a Budán és Bükkön, Ez a medence E-í, Ny i 
és D-i irányban árkosodással terjeszkedett tovább (BÁLDI 1979) az oligocén 
és eggenburgien folyamán. Méreteiben azonban meg sem közelítette a közép- 
sőmioeén-plioeén Pannóniái-medencét, továbbá szerkezeti vonalai követik az 
alp-kárpáti irányokat, vagyis AUBOUXN értelmében típusos ,'tarditectonique", 
intramontán molassz-medence volt.
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Hasonló medence hasadt fel Szlovéniában, mely azonban - ellentétben a 
MPM-vel - az oligocén végén erősen meggyürodött (szávai redók),

f . ) A transzkurrens vetődések jelentős hányada a középsőtercierben ment 
végbe , A Veporidák-Gömöridák rendszere a Tátridák csekély É ra tolódása 
és takaróképződések mellett, stabil Európához képest kb, 300 km-es 
szinisztrális csapásmenti elvetődést szenvedett. Ez a folyamat legkésőbb 
az alsókiscellien végén (34 m. év) lezárult, mivel a MPM feisokiscelliénjé
ből már a Veporidák lehordott anyaga észlelhető, továbbá a MPM É-i árkos 
terjeszkedése a felsőkiscellientol (34-33 m. év) Buda egyenes folytatásaként 
átterjedt a Veporikumra és Gömöridákra is .

Bakony és Buda EK-i irányú mintegy 100 km-es szinsztrális eltolódását is 
rögzitenünk kellett. Bakony-Budához képest tehát a Vepor-Gömör kb, 200 
km-es dextrális elvetődése zajlott le a Bába-Bozsnyó vonal mentén.

A Bükk 200-300 km-es szinisztrális csapásmenti vetődésének dátuma a leg
érdekesebb probléma. MOCK (1980) szerint a D-i és Ny-i Bükk a Gömöridák 
Mellétéi sorozatának (Meliatska seria) folytatása, míg a K-Biikkel kapcsolat
ban felmerül, hogy az esetleg a Szilicei takaró D-re tolódott része (KOVÁCS 
1980). Miután a Bükkben a felső-priaboniéntől, de inkább a szenontól kezdő
dően takaros áttolódásokkal már nem számolhatunk, fel kell tennünk, hogy 
amennyiben takarók származtak a Gömöridákból a Bükkbe, annak a preszenon- 
ban kellett lejátszódnia, aminek viszont előfeltétele, hogy a két szerkezeti 
egység egymással szomszédos legyen. Ez ellentétes tektonikai vázlatunkkal, 
ideértve az 1. ábrát is. MAHEL (1980) tagadja D í vergeneiáju takarók létét 
a Gömörikum D-i szegélyén, és az egész kérdés még kiforratlan és vitatott. 
Következő lehetőségek merülnek fel a Bükk pozíciójával kapcsolatban ;

1 . ) A Bükk és a Gömöridák már a lutécien előtt egymással érintkeztek, A 
Bükk dinári, a Gömöridák Észak-alpi eredete nem kétséges, tehát ha taka
ros érintkezés alakult ki közöttük, akkor a Gömör-Vepor és a Bükk szinisztrá
lis vetődése- Bakony-Buda szigetét mintegy megkerülve-- a krétában leját
szódott. A Bükk és a Gömöridák további összehasonlitó vizsgálata dönti el a kér- 
dést. Ősföldrajzi-tektonikai koncepciónk lényegét alig érintő probléma,

2 .  ) A Bükk és a Gömöridák a középsőeocénben még az 1. ábrán jelzett pozí
cióban volt, szinisztrális vetődésük a lutéeien-alsó-priabonienben játszódott 
le. A 4, ábra és a 6. - 7. ábrák ezt a koncepciót tükrözik,

3 .  ) A Gömöridák szinsztrális vetődése a lutécien-priabonienben ugyan lezaj
lott, a Bükké azonban nem. A Bükk ÉK-i irányú elvetődése csak a korai 
eggenburgienben történt meg (5, ábra).

Az 1.) változat mellett a mezozóos képződmények kutatási eredményei szól
hatnak, és ez a körülmény nem áll gyökeres ellentétben a középsőtercier ős
földrajzi adatokkal.
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A 2.) változatot az támogatja, hogy bükki lehordási anyag Buda oligocénjében 
nem jelentkezik, hasonlóképp hiányoznak Budán a kiseelli agyag legfelső és 
az egerien legalsó részének Bükkre oly jellemző’ vastag dácit- és andezit-tu
fa betelepülései. Továbbá a 3.) változat esetén az ősföldrajzi kép csak úgy 
rekonstruálható, ha a Bükk vetődéssel egyidejű 180°-os rotációját is feltéte
lezzük,

A 3,) változat sem zárható ki. Mellette szólna, hogy az ősföldrajzi kép jobban 
"összeáll", a Szlovéniába vezető buzsáki tengeri átjáró és a Buda közötti 
"fehér folt" Székesfehérvártó D-re jobban kitöltődne, A Flis-tengerrel való 
kapcsolat is világosabb, A bükki eredetű törmelék a K-Mátrában, a Darnó-vo
nal Ny~i szárnyán is hiányzik a preegenburgien üledékekből. Budai-hegységbe 
jutása előtt már lerakodott, Nehézásvány-vizsgálatokkal T, -MAKK (in 
HORVÁTH M. et T. MAKK 1974) kimutatta a Budafok 2, sz, fúrás szelvé
nyéből, a kiseelli agyag felső részéből és az egerien legaljáról az andezitvul
káni működés ásványait, vagy legalábbis andezites terület lehordását,
A transzkurrens vetődéshez és a rotációhoz szükséges kb, 5 millió évnyi idő 
a késői egerienben és a korai eggenburgienben rendelkezésre állt, A 3,) vál
tozatra is kidolgoztuk az alternatív Ősföldrajzi térképeket (9 ,- 11, ábrák), 
mivel e változat valószínűsége sem csekély.

5.) Felsőpriabonien-alsőkiscellíen ősföldrajzi vázlat

(39-33 (? 29) millió év, NP 20-23, P 16-19 zónák (6, ábra)

Kivéve a Castelgombertoi-selfet (2) és a hozzá csatlakozó Apennini- (Scaglia-) 
óceánt, az ábrázolt összes tengeri területet az adott időszakban meglepő 
szedimentoíógiai egyveretűség kapcsolja össze. Az üledékszukcesszióban je- 
lentkező kettősség: alul vékony globigerinás márga, rátelepülve, felül euxin- 
fáciesü, gyakran lemezes, hai pikkelyes, vékony agyag-agyagmárga egymás
utánja, -  a legfigyelemreméltóbb jelleg/ mely a Fiis-tenger szedimentációjá
ban is kimutatható (BÁLDI 1980). PAPP (1958) volt talán az elsők között, aki 
felhívta a figyelmet erre a jelenségre, mikor az É-alpi molassz és a magyar 
mélyebb oligocén faciológiai azonosságára rámutatott; "Es ergeben sich daraus 
für díe Sedimentserie Obereozán-Oíigozán in dér Molasse und in Ungarn so 
enge Beziehungen, dass an eine direkte Verbindung dér Meere gedacht werden 
karín." (p. 267),

A tengerek partvidékén, peremi helyzetben, nagyforaminiferás-korallos- 
corallínaceás mészkő helyettesíti a medencebelseji "kettőst" transzgressziv 
helyzetben.

A Castelgombertoi-selfen (2) vastag biogén mészkő képződött bazalt, vulkánit 
közbetelepülésekkel, összetételében és jellegében a korai oligocén folyamán 
már erősen eltérő faunával (BÁLDI 1980),
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A Keleti-Alpok és Déli-Alpok összefüggően a tenger tükre fölé emelkedő 
szárazulattá vált (7). Semmi bizonyítékunk arra, hogy a korai priabonienhez 
hasonló tengeri átjárók léteztek volna. Ellenkezőleg: az éles faciológiai elté
rés alapján az Alpok központi része nemcsak keleten, hanem a Nyugati-Al
pokban is kontinens volt, A faciológiai eltérésen kívül bizonyítékaink vannak 
az Alpok egyes öveinek szárazulati voltára (pl. flis- törmelék az alsókisceliien 
molasszban: OBEEHAUSEE 1968). STEININGEE et EÖGL (1979) a 
"Stockletten" és a self képződmények elterjedése alapján -  különösen Svájcban - 
ki tudja mutatni, a Helvétikum D-i peremén húzódó partvonalat, mely utóbbitól 
D-re az Alpok szárazulata húzódott, É-ra pedig a Helvétikum és Molassz ba- 
tiális medencéje (la). Ennek a Helvétikum-Molassz-medencének egyenes foly
tatása Ny felé (a térképen már nem látható) a Préalps-on túl, Génitől messze 
D-ig nyomozható, ahonnan a "massif des Bornes" vidékéről CHAEOLLAIS et 
al. (1980) kitünően feldolgozott szelvényeiben a "marnes a foraminiféres" és a 
"schistes á Meletta" egymásutánja, a kettősség, a legvilágosabban kitűnik,

A Eajna-árok D-i vége erre az időszakra torkollott be a Helvétikum Molassz - 
medencébe a mai Svájcban (LAUBSCHEB 1972), Ennek az ároknak a D i része 
DOEBL (1970) szerint az eocénben kezdett süllyedni, de az első tengeri betörés 
az eocén végére tehető, mikor az "alsó pechelbronni rétegek" evaporit-betele- 
püléses (!) márgás összlete rakódott le, A korai oligocénben folytatódott a 
bitumenes, lemezes, evaporit-betelepüléses pechelbronni rétegek képződése? 
egy marin-brakk-hiperszalin fáciesek váltakozásából álló összleté, Ez a labilis, 
hol hiperszalin, hol brakk-euxin beltenger az Északi-tenger felé már ekkor gyér 
kapcsolatot biztosíthatott, de a Helvétikum - Moiassz-medencéroi való leágazása 
a jellemző fáciesazonosság alapján bizonyos.

Magában a Helvétikum-Molassz-medencében (la) Északon a késői eocén 
lithothamniumos mészkő, discocyciinás márga bazális képződményre a 
"Fischschiefer" következik (NP 21-22 zóna), majd ez utóbbira az ugyancsak 
euxin "Heller Mergelkalk" és "Bándermergel" (NP 23 zóna) (EÖGL et al,
1979) települ. A Helvétikumban a pelágikus márga ("Stockletten’-) felsőeocén
jére a "Schönecker" és "Glarner Fischschiefer" települ, végül a tenger D-i 
partja a Helvétikum D-i peremén található iithohtamniumos-nummulíteszes self- 
fáciessel (STEININGEE et EÖGL 1979) mutathatók!.

A Mészkő-Alpok takaróján kialakult, D-i irányban bemélyüiő, "fjord-szerü" 
öböl volt a Háringi-medence Tirolban (1). A bazális felsőpriabonienre (kő- 
szénzsinóros, breccsás mészkő) települő alsó-kiscellien "Fischschiefer" 
világosan az északi Molassz-medencéhez kapcsolja ezt az öblözetet,

A PAPP (1958) által leirt kirchbergi (Wechsel), wimpassingí (Lajta-hegység), 
willendorfi (Sehneebergí, Unterostalpinra transzgredáló, felsőeocén meszes 
foszlányok (lb ) a Molassz-Flis-tenger D-i irányú transzgressziós reiíktumax- 
ként értelmezhetők. Peremi fáciesek, ha volt is fedőjükben oligocén, az le
pusztult.
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A Nyugati-Kárpátokban a Szilézíkumon kivül (F) a korai kiscellienben a 
Magúra és Podhale Ővet (10) is még tenger borította (SÁMUEL et SALAJ 
1968). A Szilézikumban és az attól külön takarót képező' Pouzdrany-egy- 
ségben (CICHA et al 1971) ismét felleljük a kettősséget - "óceáni” fácies- 
ben. A késői eocént vékony, peláglkus globigerinás márga képviseli, míg 
a korai kiscellient a menüit formáció (KOSZARSKJ et al, 1974, BERGGREN 
et al. 1980), Az utóbbi laminites, tüzkobetelepüléses, tehát peláglkus 
("óceáni") ekvivalense a "Físchschieíer" fáciesnek (BÁLDI 1980),

A Keleti Kárpátokban az Audía őv már gyengén meggyürődött, de a Tarcau-i 
övben (F), a batiális régió tengelyében a felsőeocén globigerinás márga 
(Podu Secu formáció), fedőjében a menilittel, tehát a kettősség jól kimutat- 
ható (DUMITRESCU et SANDULESCU 1974, BURCHFIEL 1976), A konti
nentális lejtő-fáciesek felé homokkő formációkkal fogazódnak össze (Kliwa, 
Fusaru). A menüit és a Fusaru homokkő korát MARTINI et LEBENZON 
(1973) pontosan datálta.

A kárpáti Fiis-tengerhez, közelebbről a Podhale fliS' tengerhez tartozott a 
Szolnok-máramarosi ílis (13). Innen a felsőeocén és alsókiscellien tengeri 
üledékek jelenléte a legutóbbi időkben bizonyítást nyert (B, BEKE et al,
1980),

A szolnoki fiis tenger Ny felé a késői eocénben árkosodással felhasadó Ma
gyar Paleogén Medencében (MPM) (6, 12) folytatódott, A MPM a Budai egy
ségen és a Bükkön alakult ki ebben az időszakban, A késői priabonien 
transzgressziós, meszes, Nummulítes fabianii-s fácieseire globigerinás 
márga (Budai Márga) vékony Összlete települ, mely rétegsor már több mint 
száz éve, HANTKEN és HOFMANN klasszikus munkái óta ismert A Budai 
márga NP 20 zónába tartozása, felsőpriabonien kora, több oldalról bizonyí
tott (MARTINI ín CICHA et al. 1971, B .- BEKE 1972, SZTRÁKOS 1974, 
1978). A Budai márgára települ a Tardi agyag enyhén bitumenes, lemezes, 
halpikkelyes pélit összlete eoccolít iszap lemezek interkaiáciőüaL Tökéle
tes mása a "Físchschiefer"-nek, Kora NP 21-22 (B, BEKE 1977), bár felső 
része az NP 23-as nannozónát alkotja, Ez utóbbi a Molasszban a "Heller 
Mergelkalk" és "Bándermergel" megfelelője, A szedimentációs szukcesszió 
kettőssége tehát, a MPM ben, is nyilvánvaló,

A MPM-tői É-ra a Tátra-Vepor-Gömöridák, seb, (9, 11), D-re a Bihar- 
Mecsek (14,17) szárazulata húzódott., DNy-í irányban az igali pászta (5) 
összeköttetést biztosított Szlovénia (4) felé.

Fáciese és faunája alapján a szockai rétegek összlete nyilvánvalóan kapcso
lódik az eddigiekben leirt szedimentációs egységhez, KU&CER (1967) szerint 
a szocka rétegek kőszéntelepes, édesvízi mészkofáeiesei és laminites, brakk- 
tengeri "Fischschiefer" fáciesei jól észlelhetők Ljubljana és Celje között. A 
limnikus-paralikus fácies kiterjedt volta is bizonyítja, hogy ez a tengerág a 
Castelgombertoi-self felé lezárt, Udine és Gorizía környékén a késői eocén
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gyűrődések gátat emeltek erre az időszakra a nagy Flis-Molassz-tenger és 
az Apennini-óceán selfje közé. Úgyszintén gyürödött és kiemelkedett a Külső 
Dinaridák Öve (BUECHFIEL 1980). Tengeri fauna tehát csak az Északi-ten
gerből hatolhatott be a Rajna-árkon és/vagy az Orosz -táblán át, mely utóbbi
val a Tarcau-i Flis-tenger volt összeköttetésben, Ezek a kapcsolatok azonban 
nagyon labilisak voltak -  amint azt a Bajna-árok hidrokémiai labilitásánál is 
láttuk -  és ezért a perialpi-kárpáti tenger brakkosodá_sraj faunája endemiz- 
musra hajlamos lett. Ez a tenger már Paratethysként értelmezhető (BÁLDI 
“'979, 1980), de a fogalomzavar elkerülésére használjuk talán az Eoparatethys 
kifejezést, mely SENE^-tol származik (SENES et MARINESCU 1974),

A Szlovéniai-öböl (4) szockai rétegei tehát ekvivalensei a Tardi agyagnak, 
"Fischschiefer!!--nek, a "schistes a Meletta"-nak, stb. Peremi transzgresz- 
szióit a Ljubljana, Kranj és a Karavankák környékéről leirt priabonien és 
alsókiscellien nummuliteszes mészkőfoszlányok tanúsítják (PAPP 1959, 
PAVLOVEC 1974, DROBNE et al. 1979), Nincs kizárva, hogy ezek a peremi 
transzgressziók már a következő korszak feisőkiscellien tengere előrenyomu
lásainak felelnek meg,

A Keleti Kárpátok Flis-tengerének öble volt az Erdélyi -mecence (15). Az öböl 
É-i nyitott részén itt is az Eoparatethys jellemző fáciesegymásutánját talál
juk. A felsopriabonient márga, ül , bíogén mészkő képviseli, majd édesvizi 
mész vékony padjaira (csókmányi és révkörtvélyesi rétegek) a Bizusai agyag 
és a nagyilondai melettás, lemezes agyag formációja települ, Ezek datálása 
RUSU (1977) kitűnő dolgozatán kivül MARTINI et MOISESCU (1974),
MÉSZÁROS et IANOLIOU (1977), NAGYMAROST (szóbeli közlés) nanno- 
plankton feldolgozása nyomán megtörtént (NP 21 23 zónák), Mint már rámu
tattam, (BÁLDI 1980) , a faciológíai fejlődésmenet teljesen azonos az eddig 
tárgyalt Eoparatethys régiókéval,

Összefoglalva megállapitható, hogy a vizsgált időszakban az Eoparatethys ki
alakult, Főbb részei; a Helvétikum-Molassz-medence (a Nyugati Alpoktól a 
későbbi Wasehberg zónáig), a Ny-i és K-i kárpáti Flis-tenger, a Magyar Paleo- 
gén Medence, a Szlovéniai-öböl, az Erdélyi Paleogén Medence. A korai kis- 
cellientol az Eoparatethys epizodikusán biogeográfiai kontaktusban volt az 
Északi-tengerrel, mig az Apennini-óceánnai a kapcsolat megszakadt. Az egész 
beltengerre jellemző előbb a késői priabonien globigerinás márga képződési 
fázisa (ekkor még a D-í kapcsolat nem szakadt meg teljesen), majd az oxigén
cirkuláció és sótartalom szempontjából igen labilis hidrokémiai közegben lera
kodott pélit-fáciesek ("Fisehschiefer", "schistes á Meletta", Tardi agyag, 
Nagyilondai agyag, szockai rétegek) kialakulása. Ez utóbbi, korai kiscellien 
periódus, alkalmas volt euryhaiin, endemikus moíluszkafauna kifejlődésére 
is (Rzehakia Ergenica cimlanica -  Cardium lipoldi együttese nagy-ostraco- 
dákkal és Spiratellákkal), mely fauna Szlovéniától az Arai- tóig kimutatható 
(BÁLDI 1979, 1980).
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A nagykiterjedésü, de lapos, tőnkösödött (BÁLDI 1980) Alp-tátrai szárazu
lat középen, Európa platformja É-ról, a Dinári-Bihar-Mocsiai szárazulat 
D-ről keretezte és tagolta, ill, választotta le az Eoparatethyst.

Az alpi és dinári szárazulatot földszoros kötötte össze Ny-Szlovéniában- 
Friuliban. A környező kontinensek tönkösödött felszínére bizonyíték a lassú 
üledékképződés és a finomszemü törmelék dominanciája (BALDI 1980),

Az éghajlat kissé szárazabbra fordult, mint a iutécienben volt (v.ö, evapori- 
tok a pechelbronni rétegekben, Tardi agyag flórája HABLY 1979). Humi- 
dabb periódusokat is lel kell azonban tételeznünk a szockai kőszéntelepek 
és a brakkvizi euxin-fáciesek alapján,

6,) Felsőkiscellien-egerien ősföldrajzi vázlat (33- (? 29) 24 millió év,

NP 24-25 és P 20- 22 zónák) (7, ábra)

Az alsókiscellien-priabonien képpel szemben a fő változások:

a Szlovéniai-öböl (4) és a Castelgombertoi-self (2) között tengeri átjáró 
nyilik, ismét megjelennek az Eoparatethys molluszka-faunájában a 
Mediterráneum elemei, feltűnnek a nagyforaminiferák, keveredve a 
boreális taxonokkal;
számos helyen transzgresszió játszódik le, az euxin fácies visszaszo
rul;
az egerien végén általános a regresszív tendencia, brakkosodás.;
az alpi-tátrai szárazulat gyors ütemü orogenetikus emelkedése kezdő
dik, ami miatt a felsőkisceílienben tízszer, az egerienben százszor 
gyorsabb Üteművé válik az üledékképződés az alsó kiscellienhez viszo
nyítva.

Az É-alpi Molassz-medencében (la) a felsőkiscellien, epibatiális 
"Tonmergelstufe" képződése váltotta fel a iaminites "halas palák" lerakódá
sát, jelezve az euxin fácies megszűntét, A Háringi-öbölben a 
"Fischschiefer"-re ugyancsak tengeri agyagmárga, az u.n, "Zementmergel" 
települ, A Nyugati Alpokban a "halas palák" fedőjében flisoid kifejlődésü, 
epibatiális péliteket találunk (FUCHS 1976, CHAROLLAIS et al. 1980). Ez 
utóbbiakat az oligocén végén még erős gyűrődés érte, A D i Rajna-árokban 
DOEBL (1970) szerint a pechelbronni rétegekre tengeri, foraminiferás 
agyagmárga következik, igy a Molassz-medence és az Északi-tenger között 
a Rajna-árkon át teljes normálsósvizi kapcsolat, és ennek megfelelően az 
alsó- kiscellinél jóval élénkebb faunakicserélődés valósulhatott meg. Ez lé
nyegében a boreális taxonok déli migrációját jelentette, aminek oka az oligo
cén éghajlat jelentékeny lehűlése volt (FRAKES 1979 és 1, még később). 
KISSLING (1895) és HÖLZL (1961) moll uszka-faunái szinte egyoldalún bo
reális közösségek.
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Az egerien elején a nTonmergelstufe"~ból mélyszublitorális, finomhomokos 
pélit, a slir fejlődik ki közel 1000 m vastagságban (Puchkirchener 
Schiehtengruppe). Az alsó puchkircheni rétegekből származó Miogypsina 
complanata (KÜPPEE in BÁLDI et, SENE$ 1975) jelzi a formáció egerien 
korát. Peremi fáciesben az egerient homok, homokkő képviseli Miogypsina 
formosensis-szel (linzi homok, melki homok, thalbergi rétegek; BÖGL et. 
STEININGEB 1970), A Miogypsinák és néhány molluszkataxon a mediterrán 
befolyás növekedésére utal az egerien elején, A Waschberg-zónában az egeri
en thomasli rétegek és a felsoegerien michelstetteni rétegek nyilttengeri, ho- 
mokbeteíepüléses agyagfáciese (PAPP et a l, 1978, FUCHSetal, 1980) b izo
nyltja a széles tengeri átjárót a Nyugati Kárpátok felső Pouzdrany és Boudek 
rétegeinek nyilttengeri, részben pelágikus íiiedékgyüjtője felé (la) (CICHA et, 
al. 1971, FUCHS et al. 1980). A peremeken itt is Miogypsinás homokkő 
képződött (Babensburg West 1. sz, fúrás),

A Molassz-tenger D-i partvonalát Ausztriában a flis és a Mészkőalpok taka
rója fedi. Alsó Ausztriában az Urmannsau 1, sz, fúrás a Mészkő Alpok alatt 
egerient ütött meg. Még érdekesebb a Berndorf 1. sz, fúrás Bécstől és az alpi 
takarók É-i homlokától kb. 30 km-rel D-re, amely FUCHS et al, (1980) sze
rint a mészkőalpi takaró alatt 5900-5947 m között egerien molasszt fúrt 
Miogypsina ex gr. formosensis-szel, a Cseh-masszívumra transzgredáló hely
zetben.

Fentiek alapján tehát nem tűnhet túlzásnak, ha a későbbi, neotektonikus (miocén) 
Bécsi-medence és a Waschberg-zóna helyén 100 km széles Molassz-tengert áb
rázolunk térképünkön. Azt is el kell továbbá fogadnunk, hogy a Mészkő Alpok 
takarója az egerien után még legalább 30 km-t mozgott É-i irányban,
A Hüringi-medence igen meredek dőlésű eementmárga rétegei ugyancsak ilyen 
mészkőalpi takarómozgás okozta diszlokációt tanúsítanak. Mivel itt az egerien 
hiányzik, a mozgás már az egerien előtt kezdődött HMringben.

Az egerien felső része az egész Molassz-medencében erősen regresszív: se
kélytengeri Ammmn^^beccariP-s és brakkvizi cyrénás rétegek vastag formá
ciói elterjedtek, és a Bajna-árokban is laterálisán folytatódnak. A brakkosodó 
késői egerien tenger tehát a boreális tengeri faunakicserélődést a Bajna-árkon 
át erősen korlátozni kezdte.

Összefoglalva: a Molassz-medencében a felsőkiscelíient a nyílt-tengeri, jó 
részt epibatiális agyagmárga, az alsóegerient slir - a peremeken miogypsinás 
homokkő-, a felsőegerient igen sekélytengeri, csökkentsós vízi, cyrénás fáci- 
esek, vagyis regressziós tendenciák jellemzik,

A kárpáti Flis-tengerben (F) több km vastag turbidites homokkő és pélit össz- 
letek rakódtak le (pl. Krosznói, Klíwa, Fusaru homokkő, stb.). A Krosznói 
homokkő -  a jelenlegi nevezéktan szerint -  heterokron képződmény, mivel a 
Nyugati Kárpátokban a menilitre települve az NP 24 25 zónát is biztosan képvi
seli, mig a Keleti Kárpátokban LEBENZON (1973) szerint az NP 24, 25, NN 1
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zónákat a Fusaru homokkő, mig az NN 2-3 zónákat a Krosznói homokkő tölti 
ki. Lehet, hogy csak nevezéktani fogalomzavarról van szó, az azonban való- 
szinüvé válik, hogy a terrigén, turbidites, gyorsütemü flis-lerakódás mélyen 
átnyúlt a miocénbe, az eggenburgienbe is.

A Magúra és Podhale flis nagy területei a tenger szintje fölé emelkedtek. 
Azonban a Tatrikum É-i és a Bihar K-i irányú laterális mozgása révén a 
Podhale flis DK-i szektorában, az extenziós feszültségek eredményeként, az 
egész oligocénben folytatódott a tengeri üledékképződés. A Szolnok-márama- 
rosi Flis (13) tehát a Podhale flis DK-i részének oligocén után diszlokált ma
radványa, amelyben a tengeri oligocén létét valamennyi emeletben és zónában 
B.-BEKE et al. (1980) vizsgálatai igazolták.

Besztercebánya környékén a Podhale flis egy másik tengerrel fedett sávja 
nyert bizonyítást. (10), Ezt a BYSTRICKA (1979) és LEHOTAVOVA (szóbeli 
közlés) által péiites üledékekből kimutatott NP 24-25 nannozónák tanúsítják. 
Mig a Magúra és Podhale flis szárazulattá vált részei egyre gyorsabb ütemben 
orogenetikusan emelkedtek, és hevesen pusztultak, amit a Magyar Paleogén 
Medence felsőkiscellien, de különösen egerien mikrofaunáiban található feltü - 
nőén nagy mennyiségű kréta és eocén kontamináció jelez, addig más részei a 
felsőkiscellien-egerienben ismét a tenger szintje alá kerültek.

A Magyar Paleogén Medence (MPM) K felé a Szolnok-máramarosi flis-tenger- 
hez, ÉNy felé az említett besztercebányai területen át a Sziléziai flis-tenger
hez kapcsolódott. A MPM-ben az alpi Molassz-tengerhez hasonló üledékegy
másután mutatható ki. A "Fischschiefern-fáciesü Tardi agyagra az euxin fácies 
megszűntét itt is jelző, felsőkiscelli, foraminiferás, epibatiális agyagmárga, a 
Kiscelli agyagtelepül, melyre egerien slír- formációk következnek (Parádi és 
Szécsényi slir). A késői egerien sekélytengeri Ammónia beccaril-s és brakkvizi 
cyrénás rétegek itt is elterjedteko A felsőkiscellien Kiscelli agyag peremi 
fáciese a Hárshegyi homokkő, Solymár környékén nagyforaminiferákkal 
(Nummulites vascus, Lepidocyclina dív. sp,), sekélytengeri molluszkákkal,
Az egerien peremi fáciesek szintén molluszkás homok ("pectunculuszos" Török
bálinti homokkő, Mányi homok) és miogypsinás mészkő, homokkő formájában 
nyomozhatok (Miogypsina formosensis, septentrionalis, Lepidocyclina div. sp,) 
(Eger, Novaj, Budikovany, sth,). Részletesen í ,  BALDI et aí, 1976, BÁLDI 
1973, PAPP 1975, BÁLDI et SENE& 1975, BÁLDI 1979. A felsorolt valamennyi 
fáciesre, ideértve még a Kiscelli agyagot is, jellemző a mediterrán eredetű 
molluszkák, nagy-foraminiferák keveredése a boreális taxonokkal,

A Magyar Paleogén Medence NyDNy-KÉK csapásirányu tengely mentén É-i és 
D-i irányban terjeszkedő árkosodással alakult ki már a felső-priabonienben a 
Buda és a Bükk fragmentumán (BÁLDI 1979) , A feisőkiscellienben ez az ár
kos süllyedés a budai vonalat Ny felé átlépve a Bakony blokkjára is átterjedt, 
előbb csak az Esztergomi-öblözetet alkotva, ahol a Kiscelli agyag széntelepes 
Hárshegyi homokkővel a bázisán transzgredál triászra vagy priabonienre. De 
átterjedt az árkosodás a Rába-Rozsnyó vonalon is É felé, ahol a Kiscelli agyag
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a Veporikumra transzgredál (diósjenoi, szécsényi, sóshartyáni mélyfúrások, 
D-szlovákiai fúrások), D felé Jászberénytől és Tököltől D-re jelölhető ki az 
üledékgyüjtő határa, ahol a kiscelli agyag helyzete a mélyfúrások tanúsága 
szerint ugyancsak transzgressziv.

Az egrienben további Ny-i irányú transzgresszió történt a Bakony blokkján 
(8), ahol az infraoligocén denudáció után a marinbrakk Mányi homok és a 
fluviatilis, kőszéntelepes Csatkai kavics rakódott le, Transzgredált az egeri- 
en a Gömördiákon is, a Bükki-öböl (12) ÉNy-i csücskében, Putnok, Alsó- 
szuha, Csizfürdő, Budikovany környékén Miogypsina,formosensis-szes bazá- 
lis mészkőbreecsával (PAPP 1975, BÁLDI et RADOCZ 1971),

A MPM az igali pászta (5) mentén függött össze Szlovéniával (a Balatontól 
D-re, a buzsáki mélyfúrásból, erősen diszlokált pélitből az NP 24-25 nanno- 
zónákat diagnosztiálta B.-BEKE in SZTRÁKCS 1974),

Szlovéniában (4) ismét azt látjuk, hogy a "Físchsehiefer"-jellegü szockai ré
tegekre tengeri, foraminiferás agyagmárga települ, melyet KUSCER (1967) 
egyenesen a Kiscelli agyaggal azonosított, A Celje közeléből származó 
makrofaunisztikai adatok (PAVLOVEC 1973) aláhúzzák az azonosságot, 
Zagorje környékén az egerien konglomerátummal és lithothamniumos mész
kővel, helyenként az alaphegységre is transzgredál (Govca rétegek). Ebből 
Miogypsina formosensis-t és Lepidocyelina div, sp, -t  irt le PAPP (1975), 
Az egerien felső része brakk fáciesekbŐI áll (KUSCER 1967), hasonló marin
brakk kőszéntelepes összlet ismert Krapina-Radoboj-Golubovec környékéről, 
az Ivanscica-hegységből (ANIC 1952, MULDINI-MAMUZIC in BÁLDI et. 
SENES 1975), A jugoszláviai oligocén erősen gyűrt (szávai redők!),

Szlovéniából a felsőkiscellien-alsóegerien idején tengeri átjáró vezetett a 
Castelgombertoi-selfre (2), vagyis az Alpok D-í előterébe. Ez az átjáró volt 
a Mediterraneum fauna-elemeinek (nagyforaminiferák, mediterrán mollusz- 
kák, stb,) Eoparatethysbe vezető útja, Ez lehetett valószinüleg az egyetlen 
déli bejárat, mivel a Keleti-Eoparatethysben (D-Szovjetunió) a mediterrán 
elemek úgyszólván hiányoznak (BÁLDI 1980). Ezek a déli taxonok csak a Kö
zépső Eoparatethys medencéibe jutottak el. (pl. Miogypsinák, Lepidocyclinák, 
Nummulitesek, sok molluszka faj),

A Keleti Kárpátok Flis-tengerének továbbra is öble maradt az Erdélyi-me
dence, A peremi részeken litorális homokkő (fellegvári vagy Cetate rétegek) 
és vörös agyag (Ticu) képződött. ÉÉK, vagyis az "óceán” felé a melettás, 
palás agyag képződését itt is felváltotta a felsőkiscellien elején a nyilttengeri, 
foraminiferás agyagmárga (vimai agyag) szedimentációja, mely utóbbi a pere
mek felé és felfelé a felső részén már egerien buzási homokba megy át 
(RUSU 1975, 1977). Az öböl zártabb részein a felsőegerien csökkentsósvizi, 
osztrigás, kavicsos homok formációi (zsombori és szentmihályi rétegek) itt 
is kifejlődtek (SUBARU in BÁLDI et SENES 1975),
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Összefoglalva: a Flis-tengerben több km vastag turbidites, terrigén flis kép
ződött, az intramontán öblökben (Magyar Paieogén Medence, Szlovénia, Er
délyi-medence, Petrozsényi-medence) viszont az É-alpi Molassz-tengerihez 
hasonló fácies-egymásután alakult ki: az euxin fácies megszűnésével fora- 
mPiiferás agyagmárga több száz méter vastagságban, fedőjében a növekvő 
homoktartalom miatt slir (1000 m vastagságot is elérve), ili, a peremeken 
nagyforaminiferás-mblluszkás homokkő, A késői egerienben általánossá vált 
az öblökben, sőt egész tengerágakban az igen sekélytengeri vagy brakkvizi 
fácies,

A Déli Alpok és a Nyugati Alpok D-i előtere ismét csak gyökeres eltérést 
mutat, A Castelgombertoi-selfen folytatódik a nagy-foraminiferás-korallos 
mészkőképződés, ill. glaukonitos homokkő lerakódása, Az Alpok és Dinari- 
dák összefüggő vonulatként zárták le - a szlovéniai átjárót kivéve -  az 
Eoparatethys flis és molassz tengereit,Ez a kontinens már az előző korszak
ban is (főleg az alsókiscellienben) lapos gátként emelkedett ki, A felső- 
kiscellien-egerien idején azonban egyre intenzivebben emelkedett a kihűlési 
dátumok alapján (FBEY et al. 1974; FRISCH 1976),

A Caslelgombertoi-selftől D-re és Ny-ra elterülő Apennini-óceán szegélyén 
szubmarin, mélytengeri törmelékkupok vastag, alpi eredetű hordalékanyaga 
rakódott le. Ilyen a gonfolít, a Piedmonti-medence "tongriano"-ja (Molare 
formáció), stb, A Molare formációról LOBENZ (1968) kimutatta, és vizsgá
lataink is igazolták (B.-BEKE in BÁLDI 1979, BÁLDI 1973), hogy ennek a mo~ 
lassznak a képződése durván az eoparatethysi felsőkiscelliennel-egeriennel 
egyidős. A Molare formáció felfelé finomszerü, pelágikus, turbidites formá
ciókba megy át (Rochetta, Serole, Cortemília, v ,ö , GELATI 1968), mely 
utóbbiak képződése a miocénben is folytatódott, A Dél-alpi molasszról a leg
kitűnőbb tanulmány RÖGL et al, (1975) tollából jelent meg, melyben a comoi 
molassz (gonfolit) 1 km vastag "főkonglomerátumának" korát az NP 24 és 25 
kronozónák között, az alsóegerienben rögzitette (kb,. 26-30 millió év), jó 
összhangban a lepusztitott Bergell-gránit kavicsainak 28 millió éves radio
metrikus korával, A gonfolitot "deep sea fan"~ként (mélytengeri törmelékkup) 
értelmezik.

Az Alpok intenziv emelkedésének tükörképét látjuk az északi előtér Molassz- 
tengerének szedimentációjában, ahol -  akárcsak délen - kb, az NP 24 zónától 
felfelé, az oligocén elejéhez képest százszor gyorsabb, és átlagosan dur- 
vábbszemü üledékképződést tapasztalunk (Tonmergelstufe-slir-homok).

A kiima ebben az időszakban hűvös-szubtrópusi, és különösen a vége felé -  vi
szonylag -  humid volt (HOCHULI 1979),

Hasonló öböl volt a Petrozsényi-(Petrosani-) medence (Zsil-völgy), ahol az
egerien javarészt brakkvizi fáciesben Bománia legnagyobb kőszéntelepes
összletét hagyta hátra (MOISESCU 1975 in BÁLDI et, SENE& 1975).
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7. Az eggenburgien ősföldrajzi vázlata (24-29 millió év, NN 2-3, N 5-6
zónák, 8, ábra)

Az Alpok szárazulata tovább terjeszkedett és intenziven emelkedett (FREY et 
al. 1974, BÁLDI 1979), A Molassz-medencében azonban tovább tartott a 
tenger uralma (1), sőt ENy-i irányban a Cseh-masszívumra transzgredált az 
alsó-ausztriai Eggenburg, Fels vidékén (2) a típusos partközeli, durvatörme
lékes, nagy-pectenes sekélyszublitorális fáciessel (STEININGER et, SENES 
1971).

Az egerien puchkireheni formációra az eggenburgien "Hallen Schlier" jelentős 
diszkordanciával transzgredál ("transgrediert mit deutlicher Diskordanz" 
PAPPet STEININGER 1975), Ez a megállapítás felveti azt a fontos kérdést, 
hogy ezek szerint az egész Molassz-medence szárazulattá vált-e az egerien 
végére? Ez a feltevés aligha fogadható el, különösen ha a bajor molassz szel
vényeit nézzük, az azonban bizonyos, hogy a brakkosodó felsőegerienre az 
eggenburgien mindenhol teljesen tengeri fáciessel települ, ami valóban 
transzgressziót, de nem mindenhol és szükségszerűen diszkordaneiát jelent.

A Nyugati Kárpátok Flis-tengere erre az időre már részben megszűnt, mivel 
a Krosznoi homokkövet ezen a részen általában nem tartják egeriennél fiata- 
labbnak. Az elsekélyüit tengerrészek Jaklovecig nyomozhatok. Ebből a sekély 
előtéri medencéből transzgredált a tenger a Vág- és Nyitra-völgybe (3), ahol a 
sekélyszublitorális, nagypectenes fácies éppúgy kifejlődött, mint a medence- 
belseji slir (STEININGER et SENES 1971).

V
SENES Besztercebánya környékére tételez fel egy tengeri átjárót, amely a 
Tatridáktól D-re képződött Losonc rimaszombati eggenburgient (4) a Nyitra- 
völgyivel összekötötte.

Erről a területről, lényegében a budai és a darnói vonal között nyúlt be 100 
km mélyen D-re az a 100-150 km széles öböl, melyben a magyarországi 
eggenburgien lerakodott (4, 5, 6), Az öböl D-i határa a tököli és jászberényi 
fúrások alapján durván ezek vonalától valamivel délebbre helyezhető, Az em
lített fúrásokban u,i, a törmelékes, sekélytengeri eggenburgient még számot
tevő vastagságban észlelték.

Az öböl Ny-i partvidékén, mely szorosan követi a budai vonal nyalábját, a 
nagy-pectenes, anomiás, sekélyszublitorális fáciest látjuk viszont (6) a Buda
foki homokot alkotva (BÁLDI 1974), E formáció Törökbálint és Budafok vidé
kétől, Dunabogdányon (B,-HAVAS et, K.-LAKY 1980) át a Közép-Cserhátba 
(BÁLDI 1979), majd innen Losonc vidékére (SENE^ in STEININGER et 
SENES 1971), VASS et al. 1979) követhető. K felé a medence-belseji, mély- 
szublitorális slirfáciesbe megy át (5); Szécsényi és Putnoki slir felső része 
(BÁLDI 1971, 1979), amely Skécsény, Kazincbarcika vidékétől Rimaszombat 
tágabb környékéig elterjedt. Korábban ezt a síirt teljes egészében "kattinak"
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(felsőoligocénnek) térképezték, felső nagyobb hányadának nannoplanktonja 
(NAGYMAROSY), foraminifera-faunája (HORVÁTH H. 1972) és molluszka- 
faunája (BÁLDI et. RADOCZ 1971, BÁLDI 1979) azonban világosan kijelöli 
helyét az eggenburgienben (NN2-3 zónák). A Budafoki homok leié való late
rális átmenet is látható a Cserhátban. A Putnoki és Szécsényi slir sekélyebb 
tengeri, kövületszegény helyettesitö fáciese a glaukonitos (pétervásárai) ho
mokkő (BÁLDI 1979).

A magyar öböl K-i szegélyén, a darnói vonal mentén aztán ismét a sekély- 
szublitorális fáciesek kerülnek túlsúlyba, igy a Bekölee, Tárnáiéi esz kör
nyéki nagy-pectenes rétegek (CS.-MEZNERICS 1959), az alaphegységre 
traszgreöáló Darnói konglomerátum (BÁLDI 1979), valamint a kivékonyodó 
Pétervásárai homokkő a K-Mátrában,

A peremi, nagy-pectenes fácies -  mint mindenhol, úgy a Magyar Öbölben 
is csak 100-300 m vastag, mig a slir-fácies és a Pétervásárai homokkő 
fácies eggenburgienbe tartozó részének vastagsága is elérheti a 800-1000 
m-t.

Az eggenburgien Magyar Öböl a Magyar Paleogén Medence továbbváltozott 
része. Ennek megfelelően az Öböl belsejében, de még a Ny-i peremen is 
folyamatos átmenetet észlelünk az egeriénből, A slir-fáciesben, homokkő- 

fáciesben a határ pontos megjelölése az egerien-eggenburgien között elég ne
héz, A Magyar Paleogén Medence árkosodó terjeszkedése a Bükk felé és EK- 
en észlelhető, ahol az eggenburgien transzgressziv, vagy csak igen vékony, 
ugyancsak transzgressziv helyzetű egerien van a fekvőjében (Putnok, Csiz- 
fürdő, A'lsószuha). Kazincbarcikán^ brakk-lagunáris egerienre transzgredál 
az eggenburgien (BÁLDI et. RADÓCZ 1971),

A Magyar Öböl sorsa az eggenburgien végefelé az elsekélyülés lett. Meden- 
cebelseji helyzetben is a slir és a pétervásárai homokkő fáciesek a sekély- 
szublitorális, nagy-pectenes fáciesekbe mennek át felfelé (Salgótarján, Kis- 
terenye, Párád, Recsk) CS.-MEZNERICS 1953, BÁLDI 1979), A sekély- 
szublitorális miliő lagunárisba való átváltása ("terresztrikum” , Zagyvapál- 
falvai formáció HÁMOR szerint) az eggenburgien legvégén, esetleg a korai 
ottnangienben játszódott le. Ezzel egyidejűleg riolittufaszórás kezdődött, 
melynek csúcspontján a lagunáris Zagyvapálfálvai formációra az "alsó riolit- 
tufa" települt (kora HÁMOR et. BALOGH 1979 szerint kb. 19 21 millió 
év),

A Magyar öböl feltöltődésével a "tarditectonique" Magyar Paleogén Medence 
története be is fejeződött. A kárpátientől újabb konfiguráció és medenceköz
pontok alakultak ki, melyek tárgyalása jelen munka keretein kivül esik.

Az eggenburgien Magyar Öböl ÉK-i irányban az Eperjesi-medencével (7) 
volt kapcsolatban, ahol viszontlátjuk a nagy-pectenes peremi fácieseket 
(STEININGER et. SENEÍs 1971). Az eggenburgien itt ugyancsak transzgresz-

98



A Keleti-Kárpátokban a Flis-tenger (F) még létezett, A Tarcaui takaró 
feltolódása csak a középső, vagy késői miocénben következett be, A Krosznói 
homokkő képződésének kora itt eggenburgien (MARTINI et LEBENZON 1971),
A Flis-tenger labilis hidrokémiai viszonyai azonban nyilvánvalóak az evaporit" 
képződésből. A vorotiscsa egység, az alsó és felső Cornu tagozat evaporitja 
biosztratigráfiailag igazolhatóan eggenburgien, A korábbi ' 'feisőoligocén",
" ?akvitánien", "burdigalien" besorolások közül a feisőoligocén már csak 
azért sem állja meg helyét, mivel az egerien, különösen a végefelé, az Er
délyi- és Petrozsényi-medencékhen is kitűnik kőszénképződésre hajlamos, 
brakkosodó vizével, ami humid kiimát tételez fel, Az ottnangien ismét csak 
humid kiimájával tűnik ki (E-magyarországi, D-szlovákiai barnakőszéntelepek). 
Marad legvalószínűbbnek az eggenburgien, amikor a brakkosodásnak és kőszén
képződésnek a kárpáti térségben nem látjuk érdemleges nyomait. VIALOV 
(1980) a vorotiscsai egységet egyébként késői egerien-eggenburgiennek tartja. 
GEORGHIAN, MARINESCU et MOTAS in MARINESCU (1972) szerint a Pra- 
hova völgyében, Ploestitől ÉNy-ra az egerien máakofaunát bezáró Pucioasa 
rétegekre eggenburgien mikrofaunát tartalmazó márgás-agyagos összlet követ
kezik az alsó gipszes horizont betelepüléseivel. Ez utóbbi a Cornu rétegek for
mációja, melyre az ottnangien brebui konglomerátum települ, A Cornu rétegek
ből itt, Schiulesti környékén loibersdorfi tipusu Pectinida fauna, mig Cimpina 
mellett az előbbi molluszkákon kívül Miogypsina intermedia jelzi a Cornu ré
tegek eggenburgien korát (MARINESCU 1972). A Miogypsina gunteri ezen a he
lyen áthalmozott. A román eredmények egyértelműen alátámasztják az evaporit 
eggenburgien korát.

Keleten tehát az eggenburgien Flis-tenger üledékeit turbidit és evaporit jellem
zi. Az Eperjesi-medence egyenes kapcsolatban állt a keleti Fiis-tengerrel,
A Szolnok-máramarosi flis-ovben nincs nyoma eggenburgiennek, csakúgy mint 
Szlovéniában és az Igalbükki pásztában. Ezek a régiók az eggenburgienben már 
szárazulatok voltak, a Magyar Öböl a Vág-völgyi medencén át az Alpi előtér 
molasszho?, mig az Eperjesi-medencén át a keleti Flis-tengerhez kapcsoló
dott. A Flis-tenger öblei voltak az Erdélyi-medence (8) és a Petrozsényi-me- 
dence (9).

Már HORUSITZKY (1940), CS.-MEZNERICS (1956) nyomatékosan hangsúlyoz
ták a magyar nagy-pectenes biofáciesü faunák megkapó azonosságát az Alsó
ausztriai, valamint az Erdélyi-medence hasonló fácieseivel, A Későbbi vizsgá
latok (SENE ,̂ CTYROKY, CICHA, STEININGER, SUBARU, BÁLDI, etc, v .ö , 
STEININGER et. SENES 1971) csak aláhúzták ezt az egyezőséget, mely nem
csak faciológiailag, hanem a taxonok, a faunák faji összetételének azonosságá
ban is megnyilvánul, A Magyar Öböl azonban az Igái-szlovéniai átjárót már 
éppúgy nélkülözte, mint a szolnoki flisterüietet összekötő szerepét . A tengeri 
kapcsolódás ezért a belső kárpáti medencék közvetítésével valósult meg, amit

s z í v , akár a Vág-völgyben. Az egész belsőkárpáti ővezet a Nyugati Kárpá
tokban tehát nagy területeken szárazulat volt az oügocénben és az alsómio
cénben is az maradt,
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Az Erdélyi-medencében (8) a peremi nagy-pectenes homokkő (korodi vagy 
corusi rétegek) a többé-kevésbé brakk egerienre települnek, É-i irányban, a 
Flis-tenger felé kimélyülő medencerészben a sekélybatiális Kettősmezei 
(Chechísi) Agyag fáciese helyettesiti a Korodi Homokkövet, A Kettősmezei 
Agyag (NN 3 nannozóna NAGYMAROSY szerint) ÉK felé laterálisán a flishez 
kapcsolódott,

A vizsgált időszakban a kiima meleg szubtrópusi és ariditásra hajlamos volt 
(evaporitképződés a Flis-tengerben), Az Eoparatethys vize általában enyhén 
hiperszalin lehetett, ezért a brakkvizi faunák alárendeltek (mólti rétegek, 
Alsó-Ausztria), A durva törmelékes üledékek gyors lerakódása jellemző, a 
sok keskeny szoros a medencék között úgy befolyásolta a hidrodinamikai viszo
nyokat, hogy a tengeráramlások az előző korszakhoz képest intenzivebbek voF 
tak, ami a legtöbb szedimentációs területen és a biofácieseken kimutatható 
(BÁLDI 1959, ŐTYROKY 1959),

alátámaszt az is, hogy e medencék faunái teljesen azonosak az É alpi molassz,
a Magyar Öböl és az Erdélyi-medence egyidős faunáival,

8_, A Bükk eggenburgien transzkurrens eltolódásából adódó alternatív 
osfóldrajzi vázlatok (10,, 11,, 12, ábra)

Ezek az ábrák a 4, fejezetben tárgyalt 3.) változat fennállása esetére kidol
gozott ősföldrajzi képet mutatják, E szerint a Bükk csak az eggenburgien ele
jén került jelen pozíciójába, az oligocén folyamán még Budától DDNy-ra he
lyezkedett el a jelenlegihez képest 180°-kal elfordult helyzetben, A Bükk je
lenlegi helyét akkoriban a belsőkárpátí Flis-tenger foglalta el, mely a Bükk 
ÉK-re tolódásakor szintén messze ÉK-re tolódott és gyürődött, A Gömöridák 
és a Bükk pretercier képződményeinek és tektonikájának összehasonlító vizs
gálata dönti majd el e lehetőség valóságát, vagy lehetetlenségét.

A Magyar Paleogén Medence profilja is tanúsítja, a Darnó-vonalnál jelentke
ző éles törést az oligocén fáciesek elterjedésében, A darnói vonal az oligocén 
végén erősen aktív volt (aIátolódások)f ami a Bükk egyidejű transzverzális ve
tődését is jelezheti, KORPÁS (1980) feltevése, mely szerint a Magyar Paleogén 
Medence oligocénje a szolnoki flis-őv selfje, ezen ősföldrajzi vázlatok szerint 
- ha ezek helyesek - beigazolódik.

A fácies-ővek elrendeződése különösen az egerienben rajzolódik ki igen vilá
gosan: Ny-ról K felé haladva a fluviatilis Csatkai kavics, a brakk-marin Má
nyi és Kovácovi homok öve, majd a sekélytengeri Törökbálinti homok, azután a 
slir-őv és végül a batiális lejtőt jelző flis-őv, Megjegyzendő azonban, hogy a 
Szolnok-máramarosi övben fennmaradt oligocén "fiisről" nincs bizonyítva való
di flis-jellege9 turbidites felépítése.

100



A Bicskétől D-re furt oligocén szelvények (? és tengeri perm; Alcsutdoboz 
3 sz.fúrás) meglepó'en hasonlóak a bükkalji szelvényekhez (pl. cserépváraljai 
fúrás). Lehetséges tehát, hogy Bicskétől D-re a buzsákihoz, igalihoz ha
sonló bükki foszlány maradt vissza az oligocénvégi transzkurrens vetődés 
után? !

Ennek a hipotézisnek igazolása vagy cáfolása további részletes vizsgálatokat 
igényel.

9. A Magyar Paleogén Medence (13. - 16. ábra)

A 13. és 14. ábra a medence kontúrjait és süllyedési viszonyait kisérli meg 
vázlatosan bemutatni. Jól kivehető, hogy a medence szerkezete az alpi fő
irányokat követi az oligocénben, ami mutatja "tarditectonique", intramontán 
molassz-depresszió jellegét (AUBOUIN 1965), Ez szöges ellentétben áll a 
"néotectonique", alpi irányoktól függetlenül kialakult neogén Pannónia-meden
ce jellegével. Ez utóbbinak tektonikai szempontból semmi esetre sem volt 
elődje a Magyar Paleogén Medence.

Az eggenburgien medence konfigurációja erősen eltér az oligocénétől, irá
nyai sem alpiak. Bár a medence egyes részein az üledékfolytonosság fennáll 
a Paleogén Medencével, lehetséges, hogy az eggenburgien medencéje keletke
zési mechanizmusát tekintve már "előfutára" a későbbiekben kialakult kárpá
tién, badenien medencéknek. A romboid-alakkal az oligocén medencéje is el- 
mosódóan lehatárolható, a "romboid" hosszabb oldalának (csapásának) KÉK- 
NyDNy irányával. Szinte magától kínálkozik az eggenburgien medence rombo
idba foglalása, ahol a romboid csapása ÉÉK-DDNy. A romboid-kontúr 
HORVÁTH F. (1981 előadási közlés) és ROYDEN W, (szóbeli közlés) szerint 
a párhuzamos, de -ellentétes irányban mozgó transzkurrens vetők felszakitó 
hatásának eredménye. Az eggenburgien medencénél a budai és a darnói 
transzkurrens vetők ilyen párhuzamos, de ellentett irányú mozgása, mig az 
oligocénben a Rába-Rozsnyó és a Zágráb-Zemplén vonal hasonló mozgás-mecha
nizmusa játszhatott szerepet.

A 15. és 16. ábra két szelvénye a terjeszkedő árkosodás szerkezetét érzékel
teti. Kiugrik az összképből a darnói vonal vidéke, mely oligocénvégi mozgá
sával, feltolódással megbolygatta az egyszerű árkos szerkezetet, A budai és a 
Rába-rozsnyói vonalnál hasonló jelenségre egyelőre nincs bizonyíték, a fácies- 
váltás azonban szembeszökően jelentkezik mindkét lineamentum mentén.

10. Összefoglalás (9, 17. - 20. ábra)

10.1. A 9. ábrán a Keleti-Alpok kihűlési dátumai (2, 3) alapján feltételezett 
orogenetikus emelkedés (4), a Magyar Paleogén Medence üledékképződési se
bessége (5) és az üledékes törmelék durván becsült átlagszemcseátmérője (6)
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van feltüntetve az idő függvényében, A korreláció az emelkedés gyorsuló 
üteme, a szemcseátmérő növekedése, valamint a felhalmozódás sebessége 
között durván fennáll, különösen, ha figyelembe vesszük az NP 24 zóna al
só határának általánosan elfogadott 29 millió éves korát. Ez sajnos ellenté
tes a Kiscelli Agyag glaukonitján általunk mért 33-3  millió éves adattal 
(K-Ar módszer, BÁLDI et al, 1975).

Feltűnő, hogy DAVIES et al. 1977 az óceánoknak rendkívül alacsony üledék
képződési rátáit állapította meg az oligocénre. Ez a kiugró minimum sze
rintük a felsőeocén elejétől kb, 42 millió év) az alsómiocén végéig (kb, 18 
millió év) tartott, ezért sem korrelálható teljesen az AIp-kárpáti medencék 
-  érdekes módon - részben hasonló trendjével. Az Alp-kárpáti medencékben 
a szedimentáció egyre gjorsuló tendenciája 32, vagy 29 millió éve már meg
kezdődött, Ez azt jelenti, hegy az a globális klimatikus tényező, mely az 
óceánok üledékfelhalmozódását lecsökkentette, csak részben hatott az Alp- 
kárpáti térségben, ahol a helyi, orogenetikus kiemelkedés a felső-kiscellien - 
től gyorsuló lerakódást -eredményezett.

Az üledékciklusok (7) és a globális eusztatikus tengerszint-ingadozások (8) 
durva korrelációban vannak, De hasonló laza összefüggés állapítható meg az 
alpi gyűrődések (4) korával is, A lutécien transzgresszióval egy azt közvet
lenül megelőző gyűrődés, továbbá egyidejű eusztatikus tengerszintemelkedés 
korrelálható. A felsőpriabonien traríszgressziónál ugyanezt látjuk. Ebben 
az esetben is megelőzően gyűrődés volt az Alpokban, és az eusztatikus reg
resszió a középsőpriabonien üledékképződés megszakadásával durván egyidős. 
Az infraoligocén denudácíóval a lassú eusztatikus tengerszintemelkedés nincs 
korrelációban, viszont a kb. 36 millió évvel ezelőtti gyűrődés kapcsolatban 
lehet, A felsőkiscellien transzgresszióért teljesei helyi okok (árkosodás, 
süllyedés) felelősek. A kiscellienvégi nagy tengerméiység-csökkenés viszont 
egyidős a VAIL et al. (1977) szerinti nagy, eusztatikus regresszióval, Az 
utána következő lassú globális transzgresszió az egerien fokozatos transz- 
gressziójának jól megfelel. Az egerienvégi általános regresszió kisebb 
eusztatikus regressziókkal egyidős, továbbá egy alpi gyűrődés is megelőzte. 
Az eggenburgien transzgressziók visszavezethetők a jelentékeny eusztatikus 
transzgresszióra. Az eggenburgien-végi regresszióval egyidős gyűrődés 
észlelhető a Központi Alpokban,

Megállapítható tehát, hogy a Magyar Paleogén Medencében a tengerszint- 
változások részben eusztatikus (globális) szintingadozásokkal korrelálhatok, 
részben az alpi gyűrődésekkel is összefüggésbe hozhatók, végül egy harma
dik részüket teljesen helyi, orogenetikus-izosztatikus jelenségek okozták.
Ezek a tényezők egymással gyakran összegződve nevelték vagy csökkentették 
egymás hatékonyságát,

10.2. A 17.-20. ábrákon az ősföldrajzi kapcsolatokat ábrázoltuk tágabb ke
retekben.
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A középső eocénben és a korai priabonienben (17. ábra) a korabeli humid, 
meleg-szubtrópusi-trópusi kiimának megfelelően a déli fajok mélyen benyo
multak az Északi-tengerbe, Az Orosz-táblán és valósziniileg az Atlanti-óce
ánon át fennálló széles tengeri kapcsolatok a Tethys és az Északi-tenger 
között, a Tethys melegkedvelő elemeinek É-ra hatolását segitették az általá
nos meleg kiima alatt (pl. Párisi-medence faunája), Bár a Tethysen belül a 
"Tisia" és az Alpok egyes kiemelkedő, lapos szárazulatai bizonyos biogeográ
fiai megosztottságot már ekkor is eredményeztek, Paratethysről még nem 
beszélhetünk.

A késői priaboniéntől, de különösen a korai kiscellientől (18. ábra) kezdve 
az éghajlat O-izotópos, paleobotanikai, malakológiai és egyéb módszerekkel 
kimutatott nagyfokú, globális lehűlése a tengeren és szárazföldön egyaránt 
(összefoglalóan v .ö . FRAKES 1979, HOCHULI 1979, BÁLDI 1980) a boreális 
taxonok D-re hatolását serkentette. Az Északi-tengerhez vezető leszűkült 
átjárók hidrokémiai labilitása miatt (oxigén- és sótartalom ingadozása) azon
ban az északi befolyás is csak mérsékelten érvényesülhetett. Mivel az Alpida 
szárazulatok barriert emeltek déli irányban, a Mediterráneum (? Tethys) 
felé, és mivel a boreális kapcsolat is epizodikus volt, mint önálló faunapro
vincia elsőizben jelenik meg a Paratethys, amit ebben a földtörténeti sza
kaszban Eoparatethysnek nevezünk.

A nagykiterjedésü szárazulatok, a lehűlés miatti párolgás csökkenés a kőszén
képződés visszaszorulását, csapadékhiányos, ariditásra hajlamos éghajlat 
kialakulását eredményezte (evaporit-képződés a Rajna-árokban). FRAKES 
(1979) szerint egyes helyeken az eocén 5000 mm/év csapadék az oligocénben 
750 m m/év-re csökkent. Mindez kimutatható a hazai alsókiscellien flórákon 
is (HABLY 1979) . Az oligocén kőszénben aránylag szegény korszak világ
szerte.

A felsokiscellien-egerienben (19. ábra) a szlovéniai átjáró kinyílása révén 
déli faunaelemek nyomulhattak be az Eoparatethys középső részébe, azonban 
a változatlanul hűvös-szubtrópusi kiima miatt a boreális taxonok is ugyanitt 
továbbéltek, sőt a Rajna-árok és az Orosz-tábla normálsósvizi csatornáin át 
D felé hatoló újabb fajokkal számbelileg továbbgyarapodtak, így a déli elemek 
a boreálisokkaí keveredve éltek a középső Eoparatethysben, és mivel a Keleti 
Eoparatethysből a déli formák hiányoznak, egyetlen ütjük a szlovéniai szoros 
lehetett. De ellentétes irányú, É-ról D felé tartó fauna vándorlás is lezajlott 
ezen az átjárón át. A boreális fajok a hűvös tengervízben még délebbre nyo
mulva, feltűnnek É-Olaszország egyidős tercierjében is az Apennini-óceán 
szegélyén ("tongriano" faunák a piedmonti Molare Formációban).

Az eggercburgienben - elsőizben - teljesen szeparálódik az Eoparatethys az 
erősen összezsugorodott Északi-tengertől, A Rhőne-árkon át ugyanakkor egy 
másik déli átjáró nyiít a Mediterráneum felé, ahonnan (és esetleg Iránon át 
az Indopacifikum felől is) teljesen uj, déli fauna inváziója ment végbe 
(STEININGER et, RÖGL 1979), A D-ről JÉ-ra vándorlást előmozdította az
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éghajlat korai miocénben való alapos felmelegedése, az éghajlati óvek É-ra 
tolódása az oligocénhez képest (FRAKES 1979). Az arid jelleg kiujulását a 
Keleti-kárpáti evaporit-képződés tanúsítja, és véleményünk szerint az 
Eoparatethys enyhén hiperszalin volt. Az elterjedt keskeny tengerágakban, 
szorosokban az áramlások igen erősen hatottak. Sajátos labilis hidrokémia 
és hidrodinamika jellemezte ezt az eggenburgien keskeny beltengert.

Köszönetnyilvánítás. Dr. HORVÁTH Ferenc és dr. BÁLLÁ Zoltán kollé
gáimnak a kézirat és mellékletek kritikai átnézéséért, hasznos tanácsaikért, 
technikai segítségükért e helyen is szeretném köszönetemet nyilvánítani.
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