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A PILIS HEGYSÉG ÉS A DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG EOCÉN 
IÍÉPZŐDMÉNYEINEK KAPCSOLATA

írta : N a g y  G. — K ecskem éti T. — Iyecskem étin é  K ör m en dy  A.

A Pilis hegység ÉNy-i részén közel egy évtizede folyó földtani és hegységszer
kezeti vizsgálataink korábbi szakaszában tevékenységünk elsősorban a hegység 
földtani felépítésének és a szerkezetalakulás általános törvényszerűségeinek megis
merésére irányult. A vizsgálatok vertikalitása biztosította a kapott eredmények 
megbízhatóságát és szükség szerinti helyesbíthetőségét, s egyúttal élesen felhívta 
figyelmünket mindazokra a területekre, ahol ,,fehér foltok” vagy ellentmondások 
mutatkoztak.

Ilyen fehér foltot jelentettek a hegység földtani felépítéséről adott első áttekin
tésünk idején az egymástól elütő megjelenésű eocén rétegcsoportok, melyek réteg- 
tani besorolása vagy párhuzamosítása a fácieseltérések messzemenő figyelembevétele 
mellett is csak bizonyos „hiányhelyek” kijelölésével volt megoldható. Ezek ellenére 
is megismerhetővé váltak azonban mindazok a hegységszerkezeti, fejlődéstörténeti 
és ősföldrajzi törvényszerűségek, melyek alapján a felmerült problémák megoldását 
biztosan remélhettük.

Az ily módon megkezdett mély földtani kutatás mind tudományos, mind gaz
dasági tekintetben valóra váltotta a hozzá fűzött reményeket: az eocén rétegsor teljes 
megismerése mellett, az ún. lencsehegyi fáciesegység területén két szintben és ked
vező települési helyzetben, nagy fűtőértékű barnakőszéntelepek feltárását eredmé
nyezte.

Ezt követően Intézetünk a Dorogi Szénbányászati Tröszttel szoros együtt
működésben folytatta a kutatást, amelyet egyidejű széleskörű anyagvizsgálati tevé
kenység egészített ki. Munkánk alapját a területen lemélyült több tucatnyi mély
fúrás anyagán végzett földtani, őslénytani (nagyforaminifera, Mollusca), faciológiai 
és geokémiai vizsgálatok képezték. Ezek egybevetésével végeztük el a Pilis hegység 
eocén képződményeinek rétegtani szintezését, amelynek birtokában lehetőség nyílt 
a Dunántúli Középhegység DNy és ÉK-i részén ismert eocén képzőmények párhuza
mosítására.
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Rétegtani felosztás

KÖZÉPSŐEOCÉN, LUTÉCIAI EMELET

Szárazföldi, édesvízi, cső kkentsds vízi rétegek

Besorolásukat települési helyzetük határozza meg. A változó kőzetminőségű 
(tarkaagyag, aleurolit, márga és barnakőszenes agyag) és szeszélyes településű kép
ződmény mindeddig csupán mélyfúrásokból ismert. Megfigyelésünk szerint az alap- 
hegység karros felszínének egyenetlenségeit tölti ki. Az ide tartozó különböző kőzet
féleségek mindegyike jellegzetes szárazföldi eredésű anyag, mely feltehetően vízi 
szállításra, esetenként édesvízi üledékgyűjtőre utal.

Barnakőszén összlet

A szárazföldi—édesvízi fekvőrétegekre üledékfolytonossággal, azok hiányában 
közvetlenül az alaphegységre települ. Az eddig csak fúrásokból ismert képződmény 
besorolását az üledékfolytonossággal rákövetkező csőkkentsósvízi—tengeri fedő
rétegek határozzák meg. E szintbe csak a barnakőszéntelepeket, valamint az azokat 
elválasztó, esetleg közvetlen fekvőben vagy fedőben levő édesvízi mészkő-, mész- 
márga-, barnakőszenes agyag, valamint a csökkentsósvízi agyag- és aleurolitrétege- 
ket soroljuk.

E szintben — keletkezésüket tekintve — feltehetően részben édesvízi, részben 
paralikus, allochton barnakőszéntelepek találhatók.

Nummulites subplanulatus-os — N. striatus-os szint

Ebbe a szintbe a kőzettanilag és faunisztikailag egyaránt jól lehatárolható barna
kőszén-fedőrétegek tartoznak.

A barnakőszén összletre üledékfolytonossággal következő agyag—aleurolit — 
márga sorozat közvetlenül a kőszéntelepek fölötti néhány méteren belül, gyakran 
tömegesen tartalmazza a N. subplanulatus H antk. et Ma d . és N. striatus (Brug.) 
jellemző nagyforaminiférákat, valamint nagy egyed-, de szegényes fajszámú Mollus- 
ca-társaságot:

Z ebi na hungarica Szőts 
Turritella tokodensis Strausz 
Mesalia elegantula (Zittel)
Тутpanotonus hantkeni (M u n .- Chai m .'»
Pyrazus focillatus (D e G reg .)
A ne illa propinqua Z ittel  
Marginalia nana Z ittel  
Gadulus pseudohu/igaricus Szőts 
Léda striata Lam.
Arca vértesensis Szőts 
Tivelina pseudopetersi (Ta eg er )

A szint felső részén a felsoroltakon kívül olykor különféle Operculinák is meg
jelenhetnek, rendszerint gyér egyedszámmal.

A N. striatus (Brug.) általános jelenléte és a N. subplanulatus Hantk . et Mad .- 
szal való egy üttes előfordulása fontos bizonyítéka annak, hogy ez utóbbi alak semmiképp 
sem lehet az yprési emelet szintjelző faja. Nem ritka eset az sem, hogy a rétegekben 
csupán a N. striatus (Brug.) és ennek alakkörébe tartozó, egyéb, új fajoknak minő-
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sülő alakok találhatók. Jóllehet, a N. striatus (Brug.) — tágabb fajöltője folytán — 
nem nyújt olyan pontos szintezési lehetőséget, mint pl. a N. perforatus (Montf.), 
az mégis leszögezhető, hogy szóban forgó rétegeink kora biztosan középsőeocén. 
Ezt csak hangsúlyozza a fedőjében ü l e d é k á t m e n e t t e l  következő, s vezető
szintnek minősülő N. perforatus-os rétegekkel való szoros összefüggése is. Mindent 
egybevetve, területünkön is bizonyítottnak tekinthetjük mind e rétegek, mind pedig 
a N. subplanulatus H ant. et Ma d . rétegtani hovatartozását, s ezek ypresi emeletbe 
sorolását az elmondottak alapján nem tartjuk indokoltnak.

N. perforatus-os szint

A N. suhplanulatus-os — N. striatus-os rétegekre üledékfolytonossággal az előző
eknél meszesebb kifejlődésű márga,- mészmárgarétegek következnek, az üledékciklus 
leginkább tengeri tagozataként. E meglehetősen vékony, általában néhány méter 
vastagságú réteg — tömeges, olykor kőzetalkotó nagyforaminifera-faunája alapján — 
a középsőeocén vezető szintjének minősül. Jellemző alakok:

Nummulites perforatus (Mon tf .)
Nummulites brongniarti d ’A rch . et H aim e  
Nummulites gizehensis F orskal 
Nummulites striatus (Bru g .)
Nummulites variolarius (Lám.)
Discocyclina pratti (Mich elin)
Discocyclina sella (d ’A rch .)

A Pilis hegység területén ebben a szintben jelenik meg először a gránátos biotit- 
dácit abráziós törmeléke, ugyanitt dácit- és dácittufit-betelepüléseket is találunk. 
Idevágó vizsgálataink igazolták, hogy a paleogén dácitvulkánosság e szint idején 
indul meg, bár a kitörés tetőpontját csak az eocén—oligocén határán érte el.

N. striatus-os szint (oszcillációs—transzgressziós szint alsó, 
tengeri—csökkentsósvízi szakasza)

A Pilis hegység ÉNy-i részén ez az eocén legáltalánosabb elterjedésit képződ
ménye. A lencsehegyi és a méhesvölgyi fáciesegység területén az eocén üledéksor 
záró-, míg a strázsahegyi fáciesegységben annak kezdő tagozatát képezi. Ezt a szintet 
általánosságban az ismételt oszcillációk és transzgressziók jellemzik.

A lencsehegyi és méhesvölgyi fáciesegység területén a N. gierforatus-os rétegekre 
legtöbbször üledékfolytonossággal, olykor lokális diszkordanciával, breccsás alap
réteggel, míg a strázsahegyi fáciesegységben a triászra közvetlenül települ, a mélyebb 
eocén szintek teljes hiányával. Jellemző ősmaradványai:

Nummulites striatus (Bru g .)
Nummulites striatus (Bru g .) var. minor d ’A rch . et H aime 
Nummulites variolarius (Lám.)
Nummulites striatus alakkörébe tartozó alakok 
Discocyclina sella (d ’A rch .)
Discocyclina pratti (Mich elin )
Discocyclina fortisi (d ’A rch .)
Mesalia elegantula (Zittel)
Tympanotonus diaboli (Bro n g n .)
Tympanotonus calcaratus (Bro n g n .)
Pyrazus focillatus (D e Gr eg .)
Diastoma roncanum (Bro ngn .)

7 Évi Jelentés 1966-ról
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Calyptraea aperta Sol.
Globularia incompleta (Zittel)
Deshayesia alpina (d ’Or b .)
Cantharus brongniarti (d ’Or b .)
Margineüa nana Z ittel  
Brachyodontes corrugatus (Brongn .)
Anomia gr eg aria B a y a n  
Anomia tenuistriata D e s h .
Tivellina pseudopetersi (Taeg er )
Sphaenia hungarica C. Papp

Numinulites striatus-os barnakőszén-összlet
(oszcillációs-transzgressziós szint felső, csökkentsósvízi—édesvízi szakasza)

A N. striatus-os szint alsó, még legtöbbször kifejezetten tengeri tagozatára 
helyi diszkordanciával, antigén- és allotigén-breccsás rétegek közvetítésével nagy 
fáciesgazdagságú sorozat következik, mely több szintben lencsés kifejlődésű, de jó 
minőségű, magas bituminit-tartalmú barnakőszéntelepeket tartalmaz. Az oszcillá
ciós mozgások következtében az egész rétegcsoport több egymást követő cyclothembe 
foglalható, a kőzet kifejlődés és a fauna jellege is ennek megfelelő képet mutat.

Általában a durvatörmelékes kőzetfajták uralkodnak, az agyagos — aleuritos— 
márgás rétegek alárendeltebbek. Az egyes rétegek vízszintes kiterjedése erősen kor
látozott, gyakori a rétegkiékelődés, a különböző kőzetfajták szeszélyes egybefoga- 
zódása. Fácies jellegeiből következőleg faunájában a tengeritől az édesvíziig ter
jedő élettér jellemző alakjai egyaránt megtalálhatók:
a tengeri közbetelepülésekben:

Nummulites striatus (Bru g .)
Nummulites striatus (Bru g .) var. minor d ’A r ch . et H aim e  
Nummulites variolarius (Lám.)
Nummulites ? incrassatus de la  H arpe 
Nummulites? millecaput (B o u b .)

a Molluscák közül:
Strombus tournoueri B a y a n  
Deshayesia alpina (d ’Or b .)
Cryptoconus semistriatus D e s h .
Corbis major B a y a n  
Psammobia pudica (Bro ngn .)
Teliina cfr. erycinoides D e sh .
Thracia bellardi P icté

a mezohalin és oligohalin tengeri rétegekben:
Zebina hungarica Szőts 
Mesalia elegantula (Zit t e l )
Melanatria auriculata (Schloth .)
Melanopsis doroghensis Opph .
Tympanotonus hungaricus (Zittel)
Pyrazus focillatus (De Greg.)
Diastoma roncanum (Bro n g n .)
Eimella fissurella (Lin n é )
Strombus tournoueri B a y a n  
Deshayesia alpina (d ’Or b .)
Globularia incompleta (Zittel)
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Cantharus brongniarti (d ’Or b .)
Marginella nana Z ittel  
Anomia gregaria B a y  an  
Anomia tenuistriata D e s h .
Ostrea supranummulitica Zittel  
Beguina taegeri SzŐts 
Dreissena eocaena (Mu n .- Ch alm .)
Phacoides haueri (Zit te l)
Divaricella pulchella (Zittel)
Tivelina pseudopetersi (Taeg er )
Meretrix hungarica (H a n t k e n )
Meretrix villanovae (D esh .)

a polyhalin brack jellegű rétegekből:
Theodoxus passyanus (D esh .)
Faunus fornensis (Zittel)
Melania distincta Z ittel  
Corbicula grandis (H a n t k e n )

édesvízi rétegekből:

Bithynia carbonaria (Mu n .- Ch alm .)

A méhesvölgyi fáciesegységben mutatkozó vékony, erősen bontott dácit-betele- 
pülés következetesen azonos szintbeli megjelenése annak felsőlutéciai korát valószí
nűsíti.

Nummulites millecaput-os szint

A N. striatus-os barnakőszén-összlet legfelső rétegei ismét fokozatos tengeribbé 
válására utalnak [N. striatus (Brug.) megjelenése]. Az eddig uralkodóan törmelékes 
üledékképződést meszesebb üledékek: mészhomokkő, kavicsos (!) mészkő váltják 
fel. A benne található Nummulites (?) millecaput (Boub.), N. variolarius (Lám.), N. 
discorbinus Schloth. e rétegek korát a lutéciai emelet felső részén jelöli meg. Külön 
szeretnénk kiemelni, hogy a Pilis hegység területén e rétegek csak az ún. strázsa- 
hegyi fáciesegység területén, általában erősen denudálódva fordulnak elő, a Dunántúli 
Középhegység DNy-i területén általánosan meglevő, s határozott szintet alkotó 
glaukonitos rétegek területünkön teljességgel hiányoznak, s az erősen lepusztult mille- 
caputos rétegekre közvetlenül a felsőeocén következik.

FELSŐEOCÉN, PM ABO NAI EMELET 

Nummulites fabianii-s szint

A millecaputos rétegek fölött, eróziós diszkordanciával, nagyobb szögeltéré 
nélkül, kavicsos, olykor konglomerátumba átmenő homokkősorozat következik 
A benne található gazdag nagyforaminifera-fauna:

Nummulites fabianii P rever  
Nummulites vascus Jo ly  et L e y m .
Nummulites incrassatus de la  H arpe 
Nummulites pulchellus de  la  H arpe
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a szint korát biztosan a felsőeocénben határozza meg. A fentiekhez különböző Oper- 
culina, Discocyclina, Heterostegina fajok járulnak. A molluszkák közül, a lutéciai 
emeletből áthúzódó alakok mellett :

Oylichna sp.
Pseudamussium corneum (Sow.)
Ghlamys (  Aequipecten )  subdiscors (Desh.)
Ostrea cf. plicata Sol.
Gorbicula sp.
Gardium sp.
Meretrix sp.
Psammobia sp.

fordul elő.
A N. vascus Joly et Leym . jelenléte alapján a felsőeocén magasabb szintjeinek 

meglétét is bizonyítottnak látjuk.

Elterjedés

Megállapításaink szerint az eocén fedőhegj^ség három, egymástól elütő, de jól 
párhuzamosítható féciesegységre különül:

Í j  A l e n c s e h e g y i  f á c i e s e g y s é g  a Nagy-Strázsahegy E-i előterétől 
DK felé a Lencsehegy—Bottyán-árok tájáig követhető. Az eocén üledéksor a N. 
subplanulaius-os telepcsoport alatt szárazföldi—édesvízi rétegekkel kezdődik, s a 
N. striatus-os barnakőszénösszlettel zárul. Ez a sorozat ilyenformán egy teljes föld
tani kis ciklust képvisel. A hegység gyakorlatilag legfontosabb eocén kifejlődési 
egysége, mert mind a subplanulatuszcs, mind a striatuszos barnakőszéntelepek fej
tésre érdemes minőségben és vastagságban (1,5—16,2 m, illetve 2,1—13,2 m) meg
találhatók.

A fáciesvizsgálatok az egységen belül — ÉNy felé — az üledékgyűjtő fokozatos 
mélyülésére utalnak. DK-i irányban, a Babosvölgy táján mindinkább partközeli 
képződésre valló jelenségek tapasztalhatók.

A lencsehegyi fáciesegységhez É —ÉK felől a méhesvölgy—bottyánárki, DNy- 
ról pedig a strázsahegyi fáciesegység kapcsolódik. E három elütő fáciesegység réteg- 
tani párhuzamosítását — az utólagos nagymérvű tektonikus diszlokációk ellenére — 
a legáltalánosabb elterjedésit N. striatus-os szint jelentősen megkönnyíti, mivel ez 
a lencsehegyi és a méhesvölgyi fáciesegységben az üledéksornak záró-, a strázsahegyi- 
ben pedig kezdő tagja.

2) A m é h  es v ö l g y  — b o t t y á n á r k i  f á c i e s e g y s é g  a lencsehe
gyivel azonos szinteket ölel fel, azonban kifejlődése az előbbinél partközelibb. Szem
betűnő a N. perforatus-os szint alatti tagozatok redukált volta, esetenkénti részleges 
vagy teljes hiánya. A perforatuszos szint igen vékony, a Bottyánárok környékén 
helyenként emerziós jelleggel közvetlenül a triászra települ, fedőjében vékony, mol- 
luszkás márgával, amely már a striatuszos szintet képviseli. A Bottyánárok felső 
szakaszán vékony, csökkentsósvízi agyagos üledékek közvetítésével, határozottan 
partközeli kifejlődésű, rendkívül faunagazdag, vastag perforatuszos mészkősorozatot 
találunk.

A fáciesegység Ny-i részén, a Sárosvölgy táján, egészen sajátos módon, néhány 
száz méteren belül a N. perforatus-os, vagy akár a N. striatus-os szintnél idősebb 
tagok kimaradnak, és a strázsahegyihez hasonló módon, a striatuszos rétegek köz.



I.



A Pilis és Dunántúli-középhgy. eocén képződményeinek kapcsolata 101

vétlenül a triászra települnek. Ez a jelenség minden bizonnyal a partvonal erős ta
goltságának következménye. A N. striatus-os barnakőszénösszletben (az oszcillációs — 
transzgressziós szint felső részén) lávaár jellegű biotitdácit betelepülés van, amely az 
üledékképződési jellegekkel egybevágóan, a prepireneusi mozgások megerősödése 
mellett tanúskodik.

3) A s t r á z s a h e g y i  f á c i e s e g y s é g  területe tulajdonképpen az a 
Fehér Szirt—Strázsahegyek vonalában húzódó mezozóos küszöb, amely a felsőluté- 
ciai transzgresszió első feléig a pilisi és a dörög—tokodi eocén üledékgyűjtőt elvá
lasztotta egymástól. Ennek tengerrel történő elbontása csak a N. striatus-os szintben, 
a megerősödő prepireneusi mozgások hatására következett be.

A triász mészkő karros felszínére változó szemnagyságú kovás és meszes homok
kőrétegek települnek, bázisukon sajátságos iszapfolyásos jelenségekkel. A striatuszos 
kőszénösszletben lencsés kifejlődésű alap- és köztestelepekben fejtésre érdemes, ál
talában igen magas bituminit-tartalmú barnakőszén keletkezett.

A N. striatus-os szintre a N. millecajmt-os rétegek üledékátmenettel következnek. 
Bár ez utóbbi még feltétlenül további vizsgálatot igényel, annyi azonban az eddigi
ekből is kitűnik, hogy a millecaputos szint vastagsága — az utólagos lepusztulást is 
tekintetbe véve — a Dunántúli Középhegység más területeihez mérten már eleve 
lényegesen kisebb volt. Az eróziós diszkordanciával rátelepülő N. fabianii-s homokkő 
meggyőzően bizonyítja a k ö z é p s ő e o c é n  - v é g i  d e n u d á c i ó  tényét. A fá
ciesegység eocén üledéksora, a környező területeket is beleértve, a legfiatalabb, N. 
vascus-tartalmú felsőeocén homokkővel zárul.

Fejlődéstörténet

A Pilis hegységben megállapított szinteknek a Dunántúli Középhegység DNy-i 
részével történő párhuzamosítása — bizonyos fácieskülönbségek hangsúlyozása 
mellett — egyértelműen megoldható (I. melléklet). Területünkön, a Dorog—Tokod— 
Tatabánya közti térséggel egyidejűleg, csak a felsőlutéciai transzgresszió idején indult 
meg az eocén üledékképződés.

Az üledékciklusnak a N. perforatus-os szintig terjedő első szakaszában lényeges 
eltérést sehol sem találunk, a Pilisben csupán a csökkentsós vízi rétegek redukál
tabb voltában látunk különbséget.

A N. perforatus (Montf.) vezetőszerepe területünkön is általános érvényű.
A N. striatus (Brug.) fajnak a perforatuszos szint alatt és a fölött, két szintben való 

megjelenése a Pilisen kívül a solymári, a dorogi és a csehszlovákiai sturovoi területről 
(Vanova, M. szóbeli közlése) is ismert, s bizonyos kifejlődésbeli rokonvonást jelent e 
területek és az Erdélyi-medence hasonló korú rétegei között.

Az új transzgresszióval jelentkező felsőeocén N.fabianii-s rétegei általában na
gyobb szögeltérés nélkül, eróziós diszkordanciával települnek a millecaputos rétegek 
maradványaira.

Ha közelebbről vizsgáljuk, szembetűnő, hogy a pilisi eocén fáciesegységek mint
egy kicsinyített másai a Középhegység nagyobb eocén kifejlődési egységeinek. Ennek 
okát a Pilis hegységnek a Dunántúli és az Északi Középhegység között elfocjlalt átmeneti 
helyzetében látjuk. Már a mezozoikumban bizonyított e területnek a Középhegység 
DNy-i részéhez viszonyított peremi helyzete. (Itt elsősorban a jura és kréta képződ
mények elütő voltára gondolunk.) Az eocénben ezek az eltérések esetenként még
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határozottabbá válnak. így a Dunántúli Középhegység ÉK-i részén, az eddigi meg
állapítások szerint mindenütt csak a felsőlutéciai transzgresszióval indul meg az 
eocén üledékképződés. Ez a transzgresszió viszont a Pilis—Vértes között korábban 
köszönt be, mint a Bakony területén, s a N. subplanulatus-os szintben már tengeri 
üledékeket találunk.

Ebbe a ciklusba tartozik a Pilis lencsehegyi és méhesvölgyi fáciesegysége, amely 
a hegység mai csapásával egyező irányú, ÉNy — DK-i törésekkel preformált öbölszerű 
üledékgy új tőben keletkezett.

A prepireneusi mozgások ismételt jelentkezése a középsőeocén végén újabb 
transzgressziót, majd pedig részleges kiemelkedést és lepusztulást eredményezett.

A N. perforatus-os szintet helyenként üledékfolytonossággal, többnyire azonban 
jelentős térhódítással követik a N. striatus-os rétegek. Ennek a szintnek oszcillá
ciós—transzgressziós jellege a Középhegység DNy-i részéhez viszonyítva sokkal ha
tározottabban jelentkezik: míg DNy-on inkább csak oszcillációk voltak, addig a 
Pilisben és a tőle ÉK-re eső területeken — regionálisan nézve: éles határral — a 
transzgressziós jelleg válik uralkodóvá. Jóllehet a Duna-balparti rögök és az Északi 
Középhegység területére vonatkozó adataink eléggé hiányosak, annyi mégis meg
állapítható, hogy a Pilistől EK-re eső területen az eocén üledékképződés, a strázsahegyi 
fáciesegységgel megegyezően, a középsöeocén-végi transzgresszióval indult meg, s a 
r öv id ebb—hosszabb ideig tartó középsőeocén-végi kiemelkedés után, új transzgresszióval, 
a felsőeocénben folytatódott. Fentiek alapján a kósdi barnakőszénösszletet is a striatu- 
szos kőszénösszlettel azonosíthatjuk.

A k ö z é p s ő e o c é n - v é g i  d e n u d á c i ó  szintén a Középhegység ÉK-i 
területein érezteti a hatását erőteljesebben. Már a Gerecse ÉK-i részén ismeretes a 
glaukonitos rétegek különböző mérvű, eocénen belüli lepusztulása. A Pilisben ez a 
kiemelkedés már olyan mérvű volt, hogy a Középhegységben általánosan elterjedt 
millecaputos szint csak nagyon redukáltan, a glaukonitos rétegek pedig egyáltalán 
nem fejlődtek ki. A Budai-hegységben a millecaputos rétegek hiányának okát ugyan
csak ebben látjuk.

Ha a kéregmozgások regionális hatását és a velük kapcsolatos összef üggéseket vizs
gáljuk, azt tapasztaljuk, hogy az egyes mozgások izokron felületei megegyeznek a bio- 
sztratigráfiai alapon megállapított szintekkel. Végeredményben a Középhegység eocén 
üledéksora az ezek közé eső földtani kis ciklusok és cyclothemek üledékeinek többé-kevésbé 
folytonos sorozataiból épül fel.

Ö s s z e g e z v e  az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy a Középhegység 
eocénjének rétegtani párhuzamosítása elsősorban a nagyforaminiferákon alapuló 
biosztratigráfiai szintezés és a diasztrofikus jelenségek egybevetése révén oldható 
meg. Mindazok a nehézségek és ellentmondások, amelyek a megelőző évtizedekben 
a középhegységi eocénkutatást jellemezték, elsősorban az elmondott törvényszerű
ségek, s nem utolsósorban a tektonizmus — főként a fiatal szerkezetalakulás — utólagos 
módosító hatásának fel nem ismeréséből vagy figyelmen kívül hagyásából eredtek. 
E hibák kiküszöbölése a Középhegység egészére nézve egységes és biztos alapot je
lent az elkövetkezendő tudományos és gyakorlati kutatás számára.
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Ü B E R  D IE  B E Z IE H U N G  D E R  E O Z Ä N E N  A B L A G E R U N G E N  
D E S P I L I S -G E  В IR  GES U N D  D ES T R A N S D A N U B IS C H E N

M IT T E L G E B IR G E S

von
G. N a g y  — T. K ecskem éti — A . K ecsk em éti— K örm en dy

Die umfassende geologische, paläontologische, lithologische und geochemische 
Untersuchung der eozänen Ablagerungen des Pilis-Gebirges führte zur völligen Er
kenntnis der eozänen Schichtenfolge, zu ihrer Horizontierung, zu der Klärung ihrer 
stratigraphischen Verhältnisse, ihrer Entwicklungsgeschichte und ihres Zusammen
hanges mit den anderen eozänen Bildungen des transdanubischen Mittelgebirges.

Dementsprechend beschäftigt sich die vorliegende Abhandlung — auf Grund 
der Untersuchung der Malakofauna und der Grossforaminiferen — mit der strati
graphischen Gliederung des Gebietes. Die der Lutet-Stufe des Mitteleozäns angehören
den Bildungen sind (von unten nach oben) die folgenden: kontinentale, Süss- und 
Brackwasser-Schichten: braunkohlenführender Schichtenkomplex; N. subplanulatus- 
und striatus-PloYizont; N. perforatus-Horizont; N. striatus-Horizont; durch N. stria
tus gekennzeichneter braunkohlenführender Schichtenkomplex; N. millecaput- 
Horizont. Die Priabon-Stufe des oberen Eozäns ist durch den N. fabianii-Horizont 
vertreten.

Die Fazies-Analyse der eozänen Ablagerungen des Pilis-Gebirges ermöglicht die 
Unterscheidung von drei voneinander abweichenden, aber gut vergleichbaren Fazies- 
Einheiten: Lencsehegy, Méhes völgy—Bottyánárok und Strázsahegy.

Von den chronologischen Episoden ist die im oberen Lutetien beginnende 
Sedimentation die erste. In der ersten bis zum N. perforatus-Horizont reichenden 
Phase des Sedimentationszyklus kann kein wesentlicher Unterschied von den ande
ren eozänen Gliedern des Transdanubischen Mittelgebirges nachgewiesen werden.

Die Leitrolle des N. perforatus-Horizontes ist auch im Pilis-Gebirge allgemein. 
Diesem Horizonte folgen — stellenweise mit kontinuierlicher Sedimentation, meistens 
aber mit wesentlich grösserer Verbreitung — die N. sirmiws-Schichten. Der obere 
Abschnitt dieser Schichten ist eine sehr faziesreiche Serie, in der sich in mehreren 
Horizonten Braunkohlenflöze befinden. Der Oszillations-Transgressionscharakter 
dieses Horizontes äussert sich — im Verhältnis zum südwestlichen Teil des Trans-
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danubischen Mittelgebirges — viel stärker. Während im südwestlichen Teil fanden 
eher nur Oszillationsbewegungen statt, wurde im Pilis-Gebirge der Transgressions- 
Charakter herrschend.

Das Auftreten der Art N. striatus unter und über dem N. perforatus-Horizont, 
d.h. in zwei Horizonten, ist ausserhalb des Pilis-Gebirges auch in den Gebieten von 
Solymár, Dorog und Sturovo (Tschechoslovakei) und auch im Siebenbürgischen 
Becken bekannt.

Die Denudation, die mit der am Ende des Mitteleozäns einsetzenden Erhebung 
verbunden ist, kommt in den nordöstlichen Zonen des Transdanubischen Mittelge
birges stärker zum Ausdruck. Im Pilis-Gebirge war diese Erhebung so stark, dass 
der im Transdanubischen Mittelgebirge überall verbreitete N. millecaput-Horizont 
sich nur sehr beschränkt, die glaukonitischen Horizonte überhaupt nicht entwickeln 
konnten.

Die Isochronflächen der Krustenbewegungen decken sich gut mit den Grenzen 
auf biostratigraphischer Grundlage festgestellten Horizonte, dementsprechend ist die 
eozäne Schichtenfolge des Transdanubischen Mittelgebirges aus den ±  ununter
brochenen Serien auf die Zwischenräume dieser Horizonte entfallenden geologischen 
Kleinzyklen und Zyklothemen aufgebaut.

Beilage I. Schema der eozänen Entwicklungsgeschichte des Pilis-Gebirges und des Trans
danubischen Mittelgebirges. — Zusammengestellt von G. N a g y —T. K ecskeméti und 
A. K ecskem éti-K ö r m e n d y . (Die Angaben über das Transdanubische Mittelgebirge 
sind nach G. K opek — T. K ecskem éti — E. D udich  jr . 1964. gegeben).
1. Yoreozäne Denudation, 2. intralutetische Denudation, 3. spätmitteleozäne Denuda
tion, 4. infraoligozäne (obereozäne) Denudation, 5. Transgression, 6. Diskordanz, 
7. Oszillation, 8. Andesitvulkanismus 9. Dazit Vulkanismus, 10. Sedimentation


