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ÖSSZEFÜGGÉSEK A TÁVLATI KŐSZÉN KUTATÁS 
ÉS A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG EOCÉNJÉNEK FACIOLÓGIAI 

ÉS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETI KÉRDÉSEI KÖZÖTT

Irta : K opek Gábor

Az Északkeleti-Bakony eocén üledékeinek rétegtani átértékelése és az ebből 
adódó ősföldrajzi felismerések, a távlati kőszénkutatás terén bizonyos következte
tések levonását („pásztás elrendeződés elmélete” ) eredményezték. E következtetések 
részletes ismertetéséről, illetve az ezekből folyó kőszénkutatási lehetőségekről leg
utóbbi cikkeinkben számoltunk be (K opek  G.—K ecskeméti T. 1964/b, K opek G. 
1966). Azóta, az ott lefektetett elméleti meggondolások alapján telepített első három 
kutatófúrásunk [a Mór 2. sz. fúrás 1,10 m (3300 Kal/kg); Nagyveleg 1. sz. fúrás 
0,4+ 0,3 m; Bakonycsernye 9. sz. fúrás 2,10 m (4020 Kal/kg)] kezdeti kecsegtető 
eredményei arra késztettek bennünket, hogy az eocén üledékösszlet rétegtani át
értékelését folyamatosan kiterjesszük a Középhegység egészére.

Természetesen e munka nyomán (K opek  G.—K ecskeméti T.— D udich  E. 
1965) újra szükségessé vált most már az egész Középhegység területére vonatkozóan, 
a faciológiai, fejlődéstörténeti törvényszerűségek és a kőszén keletkezése, illetve 
elhelyezkedése közötti összefüggések elemzése. E kísérlet eredményeit és az eddig 
nyert adatok alapján legvalószínűbbnek tűnő következtetéseket jelen dolgozatban 
szeretnénk ismertetni. Tanulmányunkban nem törekedhettünk teljes fácieselemzésre, 
az apró részleteket is tartalmazó, főleg helyi jelentőségű fejlődéstörténeti kép fel
vázolására, hanem csak azoknak az adatoknak az ismertetésére, és elemzésére szo
rítkozunk, amelyek a kőszénkutatás szempontjából jelentőséggel bírnak. Inkább 
egy nagyobb részletességű prognosztikus kutatási terv elvi alapjait kívánjuk ennek 
során felvázolni — középhegységi viszonylatban—, egyben munkatervet kívánunk 
szolgáltatni egy ilyen jellegű feladat megoldásához.

Természetesen elkerülhetetlen, hogy egyes szintek ismertetésénél kissé hossza
sabban időzzünk, de magától érthetődően csak azoknál a szinteknél, amelyek rétegta
ni helyzete — korábbi munkánk eredményeképpen — gyökeresen megváltozott,, 
s e változás valamilyen módon összefügg bizonyos kőszénkutatási kérdésekkel.

* **

A l s ó e o c é u
Az eddigi felfogással szemben, Nagyforaminifera faunával is igazolható alsóeocén 

üledékek csak a Déli-Bakonyban vannak (bizonytalan nyomok Várpalota és Kin
csesbánya környékén is utalnak az alsóeocén esetleges jelenlétére.) Az idesorolható 
lelőhelyek (feltárások és mélyfúrások) a Sümeg melletti Darvastó és a Devecser kör
nyéki Szőrtető-puszta között találhatók. E rétegeket szárazföldi, kőszénlencséket- 
tartalmazó csökkentsósvízi és tengeri üledékek alkotják, az Aheolina cf. oblonga,
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A. cf. rütimeyeri (Darvastó) és a Nummulites burdigalensis, N. partschi (Szőrtető' 
puszta: Devecser 2. sz. bauxitkutató fúrás) fajokkal. Ezek a fajok H ottingeb , L. 
és Schaub , H. (1904) szerint az alsóeocén legmélyebb részére jellemzőek, vagyis a 
Bakony e legmélyebb rétigei az alsceocén időegységnek csak kis részét töltik ki, üledék- 
hiánnyal és eróziós, ill. szögdiszkordancia felismerhető nyomaival elválasztva a fedő 
középsceocéntől.

Ha megvizsgáljuk az ismertetett kőzetfajták keletkezési körülményeit, első 
következtetésként le kell szögeznünk, hogy azok túlnyomó része tengeri, esteleg 
csökkentsósvízi miliőben keletkezett és a kőszénindikáció is paralikus jellegű, sőt néhol 
megközelíti a normál sósvízit (a darvastói külfejtés szenes agyagjában néhol kőzet- 
alkotóan lépnek fel az Alveolinák). Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy az általunk 
jelenleg ismert alsóeocén területen nem a kőszénképződés szempontjából optimális terü
leten, hanem annak már a tenger közelébe eső peremén foglaltak helyet.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján sem bizonyítani, sem cáfolni nem 
tadjuk az ipari méreteknek megfelelő kőszénképzödési körülmények létezését ebben az 
időszakban. Mindenesetre a továbbnyomozás érdekében az első megoldásra váró 
feladat annak megállapítása, hogy a süllyedés honnan indult el, illetve milyen irányok
ban terjedt tovább.

Erre a kérdésre önként kívánkoznak válaszul a zalai olajkutatófúrások adatai 
(D u b ay  L. 1902), amelyek összekötő láncszemet teremthetnek a krétától a középső
eocénig folyamatos isztriai—dalmáciai paleocén—eocén sorozatokkal (Pavlovec , R . 
1963).

Mindezek előrebocsátása után, azt hiszem nem tévedünk, ha az alséeocénbeli 
süllyedés és a vele kapcsolatos transzgresszió irányát délnyugatról északkelet felé haladó
nak véljük.

A bakonyi és a szlovákiai alsóeocén rétegek között közvetlen kapcsolatot bizo
nyítani jelenleg nem tudunk, a közvetett kapcsolat gondolatát azonban az említett 
Alieolina fajok is alátámasztják (Sam uel , O.— Sa l a j , J. 1963).

A továbbiakban megkíséreljük körülhatárolni azokat a területeket, ahol az alsó
eocén — ezzel együtt esetleg a kőszén — jelenlétére számíthatunk.

E téren elsősorban a Darvastó—Szőrtetö-puszta vonaltól északra fekvő vidék, 
továbbá ennek — a ma még pontosan nem körvonalazható — északkeleti folytatása 
jöhet számításba. További lehetőséget rejthet az ismertetett transzgresszióval ellentétes 
irányba eső, vagyis a Bakonyt és a zalai olajvidéket összekötő terület.

A Bakony déli oldalán egyelőre részletes feldolgozásra váró, előzetes adatok 
szerint Várpalota térségében és Fehérvárcsurgón (mélyfúrások) számíthatunk eset
leg reménybeli területekre (K opek  G.—K ecskeméti T. 1964a).

Közvetett adatok — mégpedig az oligocén szárazföldi képződmények számottevő 
alsóeocén alveolinás mészkő kavicstartalma — az Északkeleti-Bakony északnyugati 
előterét teszi kutatásra reményteljessé (K opek  G.— K ecskeméti T. 1964b).

Itt kell megemlítenünk, hogy az említett területek nagyságát erősen befolyásol
hatja, egyikét-másikát teljes egészében meddővé tehette, az alsó-középsőeocén határi 
és a középsőeocénen belüli, általunk már korábban kimutatott (K opek G.—K ecs
kem éti T. 1964a) diszkordancia és az ehhez kapcsolódó denudációs periódus. Éppen 
emiatt egyik fő feladatunknak kell tekintenünk e kiemelkedési fázis jelenségeinek 
és ezek regionális kihatásának további vizsgálatát.
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i. ábra. A Dunántúli-középhegység eocén képződményei keletkezésük helyének figye

lembevételével
1. Tengeri, 2. csökkentsósvízi, 3. édesvízi üledékek, 4. kőszénképződés; 5. lokális jellegű, 6. regionális jellegű 

diszkordaneia, 7. glaukonittartalom, 8. tufa-tufit
Fig. 1. Les formations éocènes de la Montagne Centrale de Transdanubie avec l’indication

de leurs lieux de formation
Sédiments: / .  marins, 2. saumâtres, 3. d ’eau douce; 4. formation de lignite; 5. discordance locale, 6. dis

cordance de caractère régional; 7. teneur en glauconie, 8. tuf, tuffite

K ö z é p s ő e o c é n

Az 1. és 2. ábráról (amelyek egyike az üledékek keletkezési helyét, közegét,, 
a másika a kőzettani fáciesviszonyokat tünteti fel) világosan leolvasható, hogy a 
középsőeocén üledékképződés időben három egymást követő szakaszban mutatkozik a Kö
zéphegységben. Az első az alsólutéciai alemeletre, a másik kettő a lutéciai emelet felső 
részére esik.

Az üledékképződési szakaszok területi vonatkozásait vizsgálva, két nagy egységet 
(egy délnyugatit és egy északkeletit) különíthetünk el. A két terület határa — mai 
ismereteink alapján — valószínűleg a Vértes- és Bakony hegység ÉNY—DK-i 
peremével nagyjából azonos lefutású. A délnyugati részt a Magas-Bakony, mint 
elválasztó gát (K opek G. HH>4), ismét két részre különíti.
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2. ábra. A Dunántúli-középhegység kőzettani-fácies szelvénye (eocén)
1. Mészkő, mészmárga, márga, 2. agyag, agyagmárga, 3. homok, homokkő, 4. kavics, konglomerátum, 5. kő

szén, 6'. lokális diszkordancia, 7. regionális diszkordancia
Fig. 2. Profil des faciès lithologiques de la Montagne Centrale de Transdanubie (Éocène) 
1. Calcaires, marnes calcaires, marnes. 2. argiles, marnes argileuses, 3. sables, grès, 4. graviers, conglomérats, 

3. lignites, 6. discordance locale, 7. discordance régionale

Az első két szakasz közös sajátossága, hogy a Középhegység egészéhez viszo
nyítva aszimmetrikus elhelyezkedésű, az első csak a délnyugati, a második csak az 
északkeleti egységben jelentkezik. A harmadik viszont általános transzqresszióval 
jellemezhetően mindkét egységet átfedi, bár bizonyos jellegei révén továbbra is 
jelzi a területek különállóságát.

Az e l s ő  s z a k a s z  üledékei csak a Bakony hegységben találhatók és a 
Nummulites laevigatus, N. sismondai, N. deshayesi fajokkal jellemezhetők. Bázisukon 
a Délnyugati-Bakonyban lencsésen jelentkező, nem jöveszthető; az Északkeleti- 
Bakonyban ellenben fejtésre érdemes kőszéntelepek mutatkoznak (K opek  G.— 
K ecskeméti T. 1904a—b).

A transzgresszió délnyugatról északkelet felé haladását jelzi egyrészt (DNy-on) 
a Nummulites laevigatus-os mészkő (a legtöbb helyen kőszénképződés nélkül köz
vetlen rátelepül az idősebb mezozóos rétegtagokra, pl. Szőc : Balatonhegy) ; másrészt
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(ÉK-en) a Nummulites laevigatus faj teljes hiánya valószínűsíti (amit ezen a 
területen az irodalom N. laevigatus-ként említ, az N. brongniarti-nak, illetve N. 
pwschi-nnk bizonyult).

Mint bizonytalanságot, nem szabad elhallgatnunk ezzel a feltevéssel kapcsolat
ban, hogy egyelőre nem tisztázott kérdés, hogy vájjon az ÉK-i Bakony N. sismondai- 
N. deshayesi tartalmú rétegei egyidősek-e a DNy-i Bakony laevigatuezos rétegeivel, 
vagy az előbbiek eggyel magasabb biozónába tartoznak, mint ezt H o t t in g e r  L. és 
S c h a u b  H. (19(54) e fajok rétegtani szerepével kapcsolatban állítják. E probléma 
nálunk azzal is bonyolódik, hogy a DNy-i Bakonyban az említett fajok a N. laevigatus 
fajjal együtt tömegesen is jelentkeznek.

A süllyedés irányának további területi kihatásairól a Bakonyra vonatkoztatva 
egyelőre biztos adataink nincsenek. Prognosztikus szempontból e tekintetben a Ba
kony egész északkeleti előtere értékelésre vár.

A Középhegység északkeleti részén, az alsólutéciai rétegek hajdani jelenlétére 
bizonyítékunk nincs. Az itteni eocén rétegsor legmélyebb tengeri üledékeiben, az 
említett alsólutéciai fajok egyikét sem találjuk, ellenben számos forma jelenléte 
(K o p e k  G.—K e c s k e m é t i  T.—D u d ic h  E. 1965) magasabb lutéciai biozónát rögzít. 
Az a tény, hogy az alsólutéciai alemeletnél fiatalabb szintbe tartozó kavicsokban, de 
az oligocén rétegek kavicsanyagában sem található meg a N. laevigatus, N. sismondai 
tartalmú kőzetek törmeléke, annak a felfogásnak a valószínűségét igazolja, miszerint 
a Középhegység északkeleti része a középsőeocén alján szárazulat volt.

A középhegységi középsőeocén üledékképződés első és második szakaszát az 
eocén fejlődéstörténet egyik legfontosabb mozzanata, a Bakonyban kimutatott 
intralutéciai lepusztulás időszaka választja el egymástól. E lepusztulásos időszak 
főbb vonásait korábbi dolgozatainkban már rögzítettük ( K o p e k  G.—K e c s k e m é t i  
T. 1964a, b), további feladatunk e lepusztulási időszak regionális hatását vizsgálni 
az egész Középhegységben.

Ugyanitt kell felhívnunk a figyelmet egy nagyon fontos törvényszerűségre, 
amely a Középhegység két említett részének különállását nemcsak ebben a fejlődéstörté
neti szakaszban, de az egész eocén folyamán, — a felsőlutéciai és a felsceocén általános 
transzgresszió időszakát leszámítva, — egyaránt kihangsúlyozza. Nevezetesen, hogy 
mikor a délnyugati rész kiemelkedő, akkor a Középhegység északkeleti része süllyedő 
tendenciát mutat, és fordítva. Ez a jelenleg csak a Középhegységben kimutatható 
ellentett mozgás, egy ma még nem ismert térbeli helyzetű „tengely”  mentén ment végbe, 
amely lehet, hogy merőleges a Középhegység általános csapásirányára, valószínűbb 
azonban, hogy Nagy G. által (1965) a közelmúltban vázolt pilis—budai-hegységi 
két nagyszerkezeti egység határának Vértes—Bakony hegységi folytatásában helyez
kedik el. Ennek a tisztázása részben újabb adatgyűjtésre, részben az említett szerző
vel való szorosabb együttműködésre közös tektogenetikai értékelésre késztet.

A vázolt folyamat rögzítésével egyben elérkeztünk a középsőeocén üledékkép
ződés m á s o d i k  s z a k a s z á h o z .  Ennek legjellemzőbb sajátossága, hogy — 
ma is ellenőrizhető módon —egy csaknem teljes földtani ciklust alkot, alul szárazföldi, 
édesvízi, csökkentsós vízi, majd tengeri üledékekkel, felül viszont részleges regresszió
val.

E szakasz üledékeinél — merőben új rétegtani beosztásuk miatt — kissé tovább 
kell időznünk. Közismert, hogy e rétegeket mindmostanáig egyszer paleocénnek, 
másszor alsóeocénnek tekintették. A korbesorolás kérdését több oldalról vizsgálva 
korábbi cikkünkben a fentiekkel ellentétes álláspontot rögzítettünk (K o p e k  G.—K e c s -

4 MAFI Évi Jelentés 1967. évről
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KEMÉTi T.—Dudich E. 1905), amelynek értelmében a szóbanforgó rétegeket is felső- 
lutéciaiaknak tartjuk. Állásfoglalásunkból itt csak a leglényegesebbeket idézzük.

E rétegek alsóeocén korát főleg a Nummulites subplanulatus faj jelenlétére alapozták. 
A N . subplanulatus társaságában mutatkozó, részben a felsőlutéciai rétegekre jellemző, 
részben a felsőeocénbe is felhúzódó fajok, amelyek a mélyebb rétegtani szintekből eddig 
ismeretlenek (mint amilyenek: a Nummulites perforatus, N . striatus, N . variolarius, 
Assüina spira, A . exponens és a Tubulostium spirulaeum) kétségbevonják ennek a - 
különben is a Dorogi-medencéből leírt fajnak — alsóeocén kort jelző értékét. Azóta ezt 
a felfogásunkat Schaub, H. (Eckert, R. —H ottinger, L. —Mohler, H. P .—Schaub, H. 
1965) is igazolta. Az általa a paleoeénből, majd — revideálva álláspontját — az alsó
eocénből jelzett Nummulites subplanulatus soerenbergensis formát legutóbbi munkájában 
elkülöníti a N . subplanulatus H antken et Madarász fajtól, megjegyezve, hogy a ma
gyarországi N . subplanulatus a N . soerenbergensis-nél fiatalabb forma.

De a Nummulites subplanulatus-tói függetlenül, ha a későbbiek során elő is kerülné
nek ezekből a rétegekből biztos alsóeocén alakok, a kor kérdését, kevert faunáról lévén 
szó, vitathatatlanul a fiatal formák jelentkezése dönti el.

A második szakasz esetében a Középhegység két részének említett ellentétes 
viselkedése az északkeleti területen a süllyedés irányának kérdését veti fel. Ebben 
ugyancsak N ag y  G. (1965) felfogásával kell egyetértenünk, aki szerint a transzgresszió 
északról déli irányba haladva vette birtokába a területet. Azt azonban, hogy ez köz
vetlen kapcsolatot jelentett-e a szlovákiai geoszinklinális-ággal, vagy a Középhegy
ség délnyugati részének kisalföldi előterén át, közvetve kapcsolódott-e a terület az 
isztriai-dalmáciai geoszinklinálishoz, ma még nem tudjuk eldönteni. E kérdés tisz
tázása azért is rendkívül fontos és sürgős feladat, mert igen lényeges, hagy ez a — kő
szénbányászatunk szempontjából legértékesebb — rétegösszlet vajon folytatódik-e dél
nyugat felé ? E célból tüzetes vizsgálatnak kell alávetnünk Tatabányán a subplanula- 
tuszos kőszénösszlet nyugati peremét, ott, ahol az a Bakony északnyugati előtere felé 
látszólag megszakad.

A kapcsolatok nyomozása tekintetében mindenesetre kiindulási alapnak tekint
hetjük az itt bemutatott kőzettani-fáciesszelvényről (2. ábra) leolvasható törvény- 
szerűségeket. Ezek szerint a Középhegység ÉK-i és DNy-i része, nemcsak e legmélyebb 
szintekben, hanem a fiatalabb, mindkét területen jelenlevő szintek egy részében is 
kőzettanilag élesen elkülönül egymástól. Míg északkeleten az agyagos, alárendelten az 
agyagos-homokos üledékek uralkodnak, addig délnyugaton a meszes fáciesek jellem
zőek. Az első pillanatra azt hihetné az ember, hogy az egyik egy nagyobb kiterjedésű 
mély süllyedéket képvisel (északkeleti rész), a másik viszont (a délnyugati rész) parti 
mésziszapdús régiót jelez. Az északkeleti terület nagy törmelékfelhalmozódásai 
(„tokodi homokkő” ), ismétlődő csökkentsósvízi betelepülései és a pangó jellegű 
üledékképződés azonban, a bakonyi egyöntetű rétegsorral szemben meggyőznek 
bennünket e felfogásnak a tarthatatlanságáról. A folyamatban levő kavicsvizsgá
latok és az üledékkőzettani értékelés lesz hivatva végleg eldönteni mindkét területen 
a törmelékszállítás irányát, a törmelékanyag eredetét és ezekkel összefüggően a haj
dani szárazulatok és tengerágak elrendeződését.

A második és a luirmadik üledékképződési szakasz kapcsolatának és a két terület 
további szerkezetalakulásának felismerésében döntő szerepe van az úgynevezett , , á t 
m e n e t i  s z i n t n e k ’ ’ .

Ez a szint a Bakonyban DNy-ról ÉK felé haladó süllyedéssel (asszilinás mész
kövek, paralikus kőszénképződés), északkeleten viszont kiemelkedéssel, regresszióval 
jelentkezik. Ez a szint, mint arra már korábban rámutattunk (K opek G.—K ecske-
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méti T. 1964/b, K opek G. 1965), az Északkeleti-Bakony északi és a Vértes hegység 
délkeleti előterében tartalmazhat prognosztikus kutatásra érdemes területeket.

Az „átmeneti szintet”  követően érkezünk el ahhoz az időponthoz, amikor az 
egész Középhegység mozgásmechanizmusában változás áll be. Az eddigi, ellentett 
előjelű, a két területrészen mindig fordított hatást előidéző mozgások a rendelkezésre 
álló adatok szerint lokális, csak a Középhegységre kiható jellegűek voltak. Ebben 
az időszakban ezekhez újabb erőhatás csatlakozik, ami az Európa nagy részére ki
ható, regionális felsőlutéciai transzgresszióval van kapcsolatban. Ez az általános síily- 
lyedést előidéző erőhatás a Bakony egy részén egybeesett a lokális erőhatás irányával, 
így különösebb zavart nem okozott. Északkeleten azonban, ahol mint azt az előbb 
tárgyalt regresszió is jelzi, a lokális mozgástendencia felfelé irányuló hatású, a két 
ellentétes erőhatás birkózása következik be. Ez a kiegyensúlyozatlanság a perfora- 
tuszos és a sztriátuszos szintek egész tartama alatt dominál és az üledékképződésben 
helyenként pangást, a csökkentsósvízi és a tengeri rétegek ismétlődését, helyenként 
kőszénképződést, másutt viszont nagy tömegű törmelékanyag felhalmozódást ered
ményez.

A két ellentétes mozgási tendencia összeütközése azonban úgylátszik az eddigiek
nél nagyobb feszültségeket ébreszt, aminek következtében az előbbiekben vázolt 
üledékképződési pangás, illetve oszcillációs mozgássorozat az Északkeleti-Bakonyra 
is átterjed és ott nyomait helyi diszkordanciák, homokos-kavicsos közbetelepülések 
és lencsés kőszénképződés jelzi. Az erőteljesebb erőhatások, illetve feszültség jelent
kezését csak hangsúlyozza a mindkét területen, mindkét szintben jelentkező tufa
szórás. Kiegyenlítődés csak a Nummulites millecaput tartalmú szintben következik 
be, a délnyugati irányból előrehatoló transzgresszió és a süllyedési tendencia teljes 
győzelmével.

A fenti tektogenetikai elemzés gazdaságföldtani hasznosítása szempontjából 
először is egy tévhitet kell eloszlatnunk, amelyet a legutóbbi időkig mi is magunkévá 
tettünk. Korábbi véleményünkkel (1964a, b) ellentétben V adász E.-nek (1939) 
kell igazat adnunk a bakony-vértesi ún. „fornai telepek”  és a dorogi „sztriátás 
telepek”  kor szerinti elkülönítésében. Az egész Középhegységre kiterjedő vizsgála
taink során ui. meggyőződtünk róla, hogy az előbbiek a perforatuszos szint alatt, 
az utóbbiak a felett helyezkednek el. Ezt a megállapítást az is igazolja, hogy a dorogi 
területen (Csolnokon) a „fornai telepek”  nyomai a perforatuszos és az átmeneti 
szintek határán mutatkoznak. Ilyen adatok birtokában rögzíthetjük, hogy a sztriátás 
telepek határozottan a két ellentétes szerkezeti tendencia kereszteződési érintkezési 
területéhez kötött oszcillációs mozgásoknak köszönhetik létrejöttüket és így jelen
létük másutt nem is várható.

Az Európa nagy részére kiható felsőlutéciai regionális süllyedés következtében 
a Középhegység egész eocénjén belül a leginkább kiegyenlített viszonyokat a Nummu
lites millecaput-os és a glaukonitos szintekben találjuk. Ezek a szintek a kőzettani és 
őslénytani tekintetben leginkább egyveretű üledéksorát adják a Középhegységnek és 
ennek következtében legkönnyebben párhuzamosíthatók.

F e l s ő e o c é n
A középsőeocén zárótagjait jellemző üledékképződési egyöntetűség nem tart 

sokáig. A középső- és a jelsceocén fordulóján a két terület, a korábbi mozgástendencia 
felújulása következtében, ismét elkülönül: az északkeleti rész kiemelkedik és rész

4*
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ben lepusztul (prepireneusi mozgások, M észáros M.—D udich  E. 1962), míg dél
nyugaton az üledékképződés folyamatos marad. A Bakony hegység délnyugati 
területrészein a prepireneusi mozgások hatását csak a tengeri üledéksoron belüli 
konglomeratumos-kavicsos közbetelepülések (kisméretű parteltolódások) jelzik.

A felsőeocén elején ismét a regionális jellegű, délnyugatról északkeletre ható 
süllyedés győzedelmeskedik mindkét területen, sőt a transzgresszió a Dunán inneni 
részekre is, — egészen a Bükk hegységig követhetően — átterjed. Ez a süllyedés 
egyidejű az Európa nagy részét érintő felsőeocén transzgresszióval.

A felsőeocén faciológiai és ezzel összefüggően kőzettani képe, a tárgyalt két 
középhegységi területegységben, a középsőeocénbelihez viszonyítva, fordított. ÉK-en 
főleg a meszes, alján a transzgressziós jelleget kihangsúlyozó kavicsos-homokos 
üledékek uralkodnak (a Budai-hegységben kőszénlencsékkel), míg DNy-on vékony 
homok- és homokkőrétegekkel tarkított agyagmárga összlet alakul ki; mindkét 
területen jellemző tufaszórással.

A transzgresszió DNy-ról ÉK felé ható irányát, a Budai-hegységben, de néhol

1. táblázat

Kor Szint Cj név A fedő jellemző 
fajai Kifejlődési területek Régi elnevezés

Nummulites
striatus

Stríatuszos
telepcsoport

N. striatus

Dorog-Tatabánya

Lencsésen, Olaszfalu kör
nyékén

Stríatuszos, 
vagy fomai, 
vagy felsőluté
ciai telepcsoport

F
el

ső
lu

té
ci

a
i 

al
em

el
ef

Nummulites
perforatus

Perforatu - 
szos telep - 
csoport

N . perfora
tus
N. brongni- 
arti

Vértes —bakonyi terület 
(Telegdi RÓTH, 
Taeger, Vitális I. 
értelmezésében )
Dudar — Balinka — Pusz
tavám — Oroszlány (SzŐTS 
értelmezésében )
Dudar—Balinka egy ré
sze, Balinka II, Mór vidé
ke, Pusztavám és Orosz
lány egy része, Zsámbék, 
Szomor vidéke (Kopek G. 
értelmezésében )

Fomai telepek

Alsóeocén tele
pek

Nummulites
subplanu-
latus

Subplanula- 
tuszos te
lepcsoport

N. subpla- 
nulatus 
N . kovácsi- 
ensis

Pilisvörösvár — Nagykő - 
vácsi—Solymár, Dorog — 
Esztergomi-medence, Ta
tabánya, Nagyegyháza — 
za — Csordakút—Mány 
alsó telepcsoportja

„Paleocén” 
vagy alsóeocén 
telepek

Al
só

lu
té

eia
i

al
em

ele
t

Nummulites
laevigatus

Alsólutéeiai
telepcsoport

N. laeviga
tus
N. siemondi 
N. deshayesi

Ajka környéki kőszénlen- 
lencsék, Dudar—Balinka 
déli része

SzŐTS-nél alsó
eocén, Vitális 
I.-nál tornai
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a Bakonyban is (Balinka) mutatkozó kőszénlencséket és azt az általános törvény- 
szerűséget figyelembe véve, hogy kőszénösszleteink mindenütt a transzgressziós 
üledéksor bázisához kötöttek, prognosztikus vizsgálataink során a Dunán inneni 
terület értékelésénél sem szabad figyelmen kívül hagynunk. Elképzelhető ugyanis, 
hogy kisebb-nagyobb területeken, itt is előállhattak a kőszénképződésre kedvező 
körülmények és a még meg nem kutatott területek mélye esetleg hasznosítható 
kőszénvagyont rejthet. Ezt az elgondolást természetesen pillanatnyilag inkább logi
kai következtetések, mintsem tények igazolják.

* **

Végül az ismertetett szintbeli átsorolások indokolttá tesznek bizonyos változ
tatásokat a különböző középsőeocén kőszenek nevezéktanában. Mint már ismertet
tük, a középsőeocén folyamán négy kőszénképződési időszak tolt, ezek mindegyike 
legjobban a /élőjében /ellepő Nagyforamini/era fajjal jellemezhető. Az így kialakított 
nomenklatúra kizár minden félreértést és egyben lehetővé teszi az összletek területi 
azonosítását, illetve szétkiilönítését. Egyedül az alsólutéciai telepeknél szükségtelen 
a telepcsoport elnevezést fajnévvel kombinálni, ebben az alemeletben ugyanis, jelen
legi tudásunk szerint, csak egy kőszénképződési időszakot ismerünk. A javasolt neve
zéktant az 1. sz. táblázatban mutatjuk be.
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R E L A T IO N S  E N T R E  LA P R O S P E C T IO N  D E L IG N IT E  
P E R S P E C T IV E  E T  LES Q U E S T IO N S  D E L ’É V O L U T IO N  
G É O L O G IQ U E  E T  D E  LA F A C IO L O G IE  D E  L ’É O C È N E  

D U  M O N TA G N E  C E N T R A L E  D E T RA N SDA N U B IE
par

G. K opek

Les conclusions tirées au cours de la révision stratigraphique — basée sur des 
grands Foraminifères — des sédiments éocènes de la Montagne Bakony, puis la 
région lignitifère (dans la partie NE de la Montagne Bakony) examinée à la suite des 
constatations paléogéographiques ont amené l’auteur à étendre ces examens, de 
même que le synthèse paléogéographique qui en résulte, sur toute l’étendue du Montagne 
Centrale de Transdanubie. L ’étude donne — en se basant sur les données d’une étude 
antérieure (K o pek —K ecskem éti—D udich , 1905) — une analyse d’évolution pour 
tout le territoire, puis — à la base de cette analyse — elle expose les possibilités de la 
genèse de la lignite dans les différents niveaux éocènes, respectivement elle donne 
une information schématique des degrés de la productivité de chaques régions. L’étu
de a paru en texte intègre en langue allemande dans le tome de 19117 des “ Anales 
Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung.”


