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A TATABÁNYAI EOCÉN RÉTEGTANI 
MEGISMERÉSÉNEK TÖRTÉNETE

Gid a i L ászló

A  Vértes és a Gerecse hegység közötti tatabányai eocén területtel a magyar geoló
gusok közel száz éve foglalkoznak, a gazdag eocén barnakőszén-telepek felfedezése óta 
különösen magára vonta a rétegtannal foglalkozó szakemberek figyelmét.

E lőször a tatabányai eocén megismerésének történetét szeretnénk áttekinteni. 
K övetkező dolgozatunkban a tatabányai legteljesebb eocén rétegsorú kifejlődési terüle
ten mélyült Tatabánya— 1481. sz. földtani alapfúrás eocén rétegsoráról adunk átte
kintést, majd a környező és a külföldi területek korrelációs kérdéseivel foglalkozunk.

A múlt szazad hetvenes éveiben W inkler В. volt az, aki a tabányai terü
letnek az E-i, a Gerecse hegységhez csatlakozó részét földtanilag vizsgálta. 
Munkálkodásának eredményeit jóval később, 1883-ban publikálta. Megállapít
ja, hogy a Vértes hegységben a nummuliteses mészkő rétegek nagy kiterjedé- 
sűek. Az eocén képződményeknek a következő ,, szín tájait" különítette el 
(felülről lefelé):
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mulitmész” -ként összevontan tárgyalta. Ma is helytállónak kell tekintenünk 
viszont a parti és a medencekifejlődésű képződmények elkülönítését. Az újabb 
vizsgálatok is igazolták Taeger H.-nek azt a megállapítását (p. 85), hogy a 
Vértes hegység Ny-i területe — legalábbis az alsóeocénben — egységes part
vonulat volt.

A tatabányai eocénnek alapvonásaiban ma is helytálló, s az utána követ
kező szerzők által sokszor hivatkozott és ismételt rétegtani tagolását és kor
besorolását R ozlozsnik P. (1928) vázolta fel tömören ,,Führer in Tatabánya” 
c. kirándulásvezetőjében (1. ábra). E klasszikusnak tekinthető munka alap
vető érdemei a következők:

Taeger H. után nyitott kérdés maradt a középsőeocén képződmények 
helyes rétegtani egymásutánjának megállapítása. R ozlozsnik P. ezt megol
dotta. A parti kifejlődésű főnummuliteszes mészkövet tovább tagolta. Alsó 
kétharmadát a középsőeocénbe, felső harmadát pedig a felsőeocénbe sorolta be.

A képződmények tagolásához hasonlóan R ozlozsnik P. a korbesorolást 
is helyesen adta meg véleményünk szerint.

Szőts E. (1952, in V adász E. 1953) rétegtani beosztása RozLOZSNiK-éra 
épül, az alsóeocént illetően továbbfejlesztve (2. ábra). A középsőeocén medence 
és parti kifejlődésekre, valamint a felsőeocénre vonatkozóan lényegében meg
tartotta R ozlozsnik P. tagolását és korbeosztását. 1956-ban készült tábláza
tában (3. ábra) az alsó és a középső lutéciai képződmények közé — vélemé
nyünk szerint indokolatlanul — diszkordanciát jelöl. A felső lutéciai kőszén
képződmény a szorosabb értelemben vett tatabányai területen szintén nem 
bizonyítható.

Sólyom F. (1953) 1:25 000 méretarányban feltérképezte az egész Tata
bányai-medencét. 1:50 000 méretarányban megjelent nyomtatott térképének 
jelkulcsa szerint az eocén képződmények tagolását és korbesorolását R ozlozs
nik P. beosztásához hasonlóan végezte el (2. ábra). Kandidátusi disszertáció
jában (1960) a több évtizedes bányászati tevékenység során szerzett földtani 
tapasztalatokat foglalta össze. Szerinte a tabányai eocén terület három na
gyobb szerkezeti egységre tagolódik:

a)  A keleti tektonikai egység kb. 2 —5 km széles, összetört szerkezeti rög
lépcső. A szerkezeti egység eocén rétegsora viszonylag teljesnek te
kinthető.

b)  A nagy tektonikai árok szélessége kb. 2 km, а XV /С akna felvetőjéig 
egyre süllyedő szerkezetű röglépcsőkkel. A legteljesebb eocén réteg- 
sorú szerkezeti egység.

c)  A nyugati tektonikai egység szélessége kb. 1,7 km. Az előző tektonikai 
egységeknél kevésbé van összetörve. A barnakőszén-telepek itt véko
nyabbak és gyengébb minőségűek. Az eocén képződmények sokkal job
ban denudálódtak, mint az előző egységeken, csak az alsóeocén kép
ződmények képviseltek.

Igen részletesen foglalkozva a terület hegységszerkezeti viszonyaival, meg
állapítja, hogy a középsőeocént parteltolódás, a medenceperemek tengervízzel 
való elbontása és a sűrű fáciesváltozás jellemzi.

Vadász E. számos alkalommal (1936, 1939, 1940, 1941, 1942, 1948, 1953, 
1960) foglalkozik e területtel. Magyarország földtana 1960. évi kiadásában kö
zölt táblázata kisebb eltérésekkel R ozlozsnik P. és Szőts E. rétegtani beosz
tását követi (4. ábra).
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1964-ben az előbbiektől lényegesen eltérő állásfoglalással jelentkezett 
K opek G. —K ecskeméti T. — D udIch E. (5. ábra). A Dunántúli-középhegység 
eocénjét 16 őslénytani —kőzettani szintre osztották fel, melyek közül rétegtani 
táblázatuk szerint 11 Tatabányán is megvan. Rétegtani felfogásukkal kapcso
latban több kérdésben nem értek egyet:

A  T a ta b á n y a i-m e d en c e  felépítésében  je len tős szerepű a h elyen k én t 70 m -es  
v a sta g sá g o t is elérő operku lin ás a g y ag m á rga , a ta ta b á n y a i eocén rétegtan i 
tá b lá za tá b ó l szerin tem  nem  h a g y h a tó  ki. TAEGER-től kezd őd ően  m in den  szer
ző  fe ltü n te tte , ha m ás n éven  is.

A  budai-hegvségivel azonos brvozoás márga szint Tatabányán aligha m u 
tatható ki. Vélem ényünk szerint a dorogi terület eocénjének rétegtani egym ás
utánját tükröző ,, szintek", különösen a középsőeocént illetően (Ah *perforatus- 
os, N. striatus-os, N. millecajmt-os, glaukonitos) az eltérő kifejlődési viszonyok  
m iatt nem alkalm azhatók.

Az említett szerzők véleménye szerint az eocén üledékképződés a lutéciai 
emelet felső részében indult meg az ,,intralutéeiai denudáció” után. A cuisi — 
lutéciai emelet közötti határ kérdését már többször vitattuk (Gidai L. 1971, 
1972). Korábban is az volt az álláspontom, hogy a cuisi—lutéciai határt a 
Nummulitesperforatus-os fauna megjelenésénél kell meghúzni. Legutóbb, a D-i 
Bakonyban a csabrendeki Rendeld-hegyen mélyített Csabrendeki Cn —850. ez. 
rétegtani alapfúrás sokoldalú, részletes vizsgálata is igazolta korábbi álláspon
tomat. E fúrás szelvényében ugyanis a nemzetközi gyakorlatban alsólutéciai- 
nak tartott A7, laevigatus-os rétegcsoportban a tömegesen, sőt kőzetalkotó mó
don jelenlevő AT. laevigatus mellett gyakori a N. perforatus is. A  N. subplanu- 
latus-os és az operkulinás rétegcsoportok középsőeocén faunaelemeket nem 
tartalmaznak.

Gidai L. (1976) a várgesztesi terület eocén képződményeivel foglalkozva, 
összehasonlítási alapként közölte a tatabányai nagytektonikai árok legtelje
sebb rétegsorú területén mélyített Tatabánya— 1481. sz. fúrás eocén képződ
ményeinek szelvényét (6. ábra). A korábbi álláspontokhoz képest a fúrás eocén 
rétegsorának vizsgálata néhány kérdésben előre vitte a rétegtani megismerést:

a) Előrelépés volt, hogy a felső barnakőszén-telepcsoport alatt és felett 
Nummulites subplanulatus-os szintet különítettünk el.

b) A középsőeocén tagolása is pontosabbá vált: három - a transzgresz- 
sziós fázisoknak megfelelő — rétegcsoportra különítettük el. A  korábbi szerzők 
többségének álláspontjával ellentétben a tabányai területen a középsőeocén  
nem a perfaratus-os — hrongniarti-s rétegekkel, hanem a N. siriatuómis—A7. 
garnieri-s agyagos aleuríttál kezdődik.

r)  T ovábbi eltérés a korábbi álláspontokkal szem ben: T atabányán a 
, , ínedencekifejlődésű7' területen nem indokolt elkülöníteni az alsó és felső 
perforatus — hrongn iarti rétegeket.

cl) K opek G .—K ecskeméti T. —D kdich E. (1964) álláspontjával szem
ben a „medencekifejlődésű” Tatabányán a ,,N. millecaputos” , a ,,Glaukonitos'’ 
és ,,N. fabianiis” szintek elkülönítése nem indokolt. Ezek a ,,parti fáciesű" 
területek (Vértessomló, Várgesztes, felsőgallai Kálvária-hegy, Nagykeselyű) 
jellemző rétegcsoport jai.
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H  IST 0 1  R E D E  L A  R E C O N N A IS S A N C E  S T R  A T  I G R  A P H  IQ U E  
D E  L 'É O C E N E  D E  T A T A B Á N Y A

pár
L . G i d a i

II у a environ cent ans que les géologues hongrois s’occupent du territoire 
éocene de Tatabánya situé entre les montagnes Vértes et Gerecse. Ce terri- 
toire-ci a attiré Г attention des spécialistes statigraphes surtout apres la dé- 
cou verte des gites de lignité éocenes bien développés.

B. W inkler (1883) a distingué les suivants « niveaux » des formations 
éocenes (du haut en bas):

Etage ä Numrnulites Тschichatscheffi (N . millecaput),
Etage á Numrnulites striata (N . striatus),
Etage ä Numrnulites lucasana (N . perforatusj.

II a aussi mentionná que Fon n'avait pás encore « découvert » — dans 
la Montagne Vértes — les « niveaux » inférieurs connus ä Dorogé

L ’observation faite pár A. Liffa (1906, 1907) a été considérable en ce que 
les соudies de calcaire á Numrnulites perforatus surmontent immédiatement 
la dolomie du Trias supérieur á la colline Potaschberg á Felsőgalla et le 
calcaire á Mégalodus au versant ouest de la colline Keselyukő.

En ce qui concerne la corrélation stratigraphique, dans sa monographie 
H. Taeger (1909, 1910) a accepté Fopinion émise pár K. H ofmann : il a rangé 
dans FÉocene moven le complexe lignitifere, les couches a C érit hiúm hantkeni 
resp. á Operculines, les corrélant á l'étage du calcaire grossier de Paris. II a 
classé l'étage yprésien dans la partié inférieure de FEocene moven.

Dans ses traits fondamentaux, la subdivision de FEocene de Tatabánya 
est juste encore aujourd’hui et cette subdivision stratigraphique — citée et 
répétée pár les auteurs postérieurs — a été esquissée pár P. R ozlozsnik dans 
són guide d ’excursion « Führer in Tatabánya » (1928). Nous pourrions résumer 
les mérites fondamentales de ce travail classique, en ce c]ui suit:

Apres la monographie de H. Taeger, la détermination de la succession 
stratigraphique juste des formations éocene moven demeura une question 
ouverte. P. R ozlozsnik 1’a résolue. II a subdivisé plus finement le Hauptnum- 
mulitenkalk á facies littoral, en attribuant les deux tiers inférieurs a FÉocene 
moven et célúi supérieur á l’Éocene supérieur.

Pareillement á la subdivision des form ations, d 'apres nos avis P. Roz
lozsnik a aussi correctement établi la corrélation chronologique.

L ’échelle stratigraphique établie pár E. Szőts (1952 in V adász E. 1953) 
a été basée sur celle de P. R ozlozsnik la précisant pour FEocene inférieur. 
En essentiel, cet auteur a maintenu la subdivision et la corrélation chrono- 
logiques établies pár P. R ozlozsnik pour les facies littoraux et de bassin de 
FEocene moven et pour l’Éocene supérieur. Dans són tableau stratigraphique 
fait en 1956, d ’apres notre opinion, il a indiqué une discordance non motivée 
entre les formations lutétien inférieur et moyen. La présence de la formation 
lignitifere lutétien supérieur ne pourrait pás étre prouvée, non plus, au territoire 
de Tatabánya proprement dit.
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Selon F. Sólyom (1960), le territoire éocene de Tatabánya se divise en 
trois grandes unités structurales:

a) L'unité tectonique ouest rejirésente une éclielle structurale íáillée, large 
de 2 á 5 km environ. Lasuccession stratigraphique de ГЕосёпе de cette unité 
structurale est considérée relativement compléte.

b)  La largeur de la grande főssé tectonique est environ de 2 km, á failles 
en éclielle de plus en plus descendantes jusque á la faille remontante du puits 
ХУ/С. C’est l’unité structurale qui présente la succession stratigraphique 
éocene la plus complete.

c) La largeur de l’unité tectonique ouest est environ de 1,7 km. Lile est 
moins chahutée que les unités tectoniques précédentes. lei, les gites de lignité 
sont plus minces et leur qualité est plus faible. Les formations éocénes у 
sont bien plus érodées qu’aux territoires des unités précédentes. Seul.es les 
formations de ГЕосёпе inférieur у sont représentées.

En 1964, G. K opek, T. K ecskeméti et E. Dttdich ju k . ont émis des 
opinions considérablement differentes de celles précédentes. Ils ont subdivisé 
ГЕосёпе de la A Ion tag ne Centrale de TransdanuLie en 16 niveaux stratigra- 
phiques et litholcgiques dönt 11 existent aussi á Tatabánya d ’aprés leur tableau 
stratigraphique. ()r, je ne рейх m’accorder avec plusieurs questions concernant 
leur interprétation Stratigraphiej ue:

Dans la constitution géologique du Bassin de Tatabánya, la marne argileuse á Oper- 
culines — atteignánt pár endroits 70 m en épaisseur — prend un rőle im portant et selon 
notre opinion on ne la petit rayer dans le tableau stratigraphique de ГЕосёпе de Tata
bánya. Des H. T aeoer  tous les auteurs bont indiqué, mérne si sous au trés noms.

A Tatabánya, on ne perit reconnaitre un niveau de marne ä Bryozoaires identique 
á célúi de la Montagne de Buda. A cause des conditions faciologiques considérablement 
differentes, selon notre opinion cn ne petit ici utilisé les «niveaux» reflétant la succession 
stratigraphique de ГЕосёпе du territoire de Dorog surtout concernant ГЕосёпе moyen 
(niveaux á N. perforatus. N. striatus, N. millecaput et ä glauconie).

Selon les avis des auteurs cités, la Sedimentation éocéne a pris són conimencement 
dans la partié supérieur de Гétage lutétien, apres la «dénudation intralutétienne».

Précédemment aussi, inon opinion étáit ce que Гоп dóit compter avec la 
limité entre le Cuisien et le Lutétien ä partir de Tapparition de la fauné á 
Nummulites perforatus (L. G i d a i  1971, 1972). La derniére fois, notre opinion 
précédente a été approuvée aussi pár l’étude complexe et détaillée du sondage 
de reconnaissance fondamentale — Cn —850 — approfondi á la colline Rendek i- 
hegy a Csabrendek, dans le Bakony méridional. Cest-á-dire, dans la succession 
stratigraphique de ce sondage, á cőté de N. laevigatus forme trés fréquente ou 
mérne constructrice attribuée au Lutétien inférieur dans la pratique inter
nationale se présente aussi Nummulites perforatus en inasse. Les groupes de 
couches á Nummulites subplanulatus, resp. á Operculines ne contiennent aucun 
élément faunistique de ГЕосёпе moyen.

En s'occupant des formations éocénes du territoire de Várgesztes, L. 
G i d a i  (1976) a publié — comme base corrélative — la succession stratigra
phique du sondage de Tatabánya n° Та —1481, approfondi au territoire présen - 
tant la succession stratigraphique la plus complete de la grande főssé tecto
nique de Tatabánya. Pár rapport aux opinions stratigraphiques précédentes,
Г ét üde des échantillons éocénes provenant de ce sondage a po.ussé la recon
naissance stratigraphique en plusieurs questions:

a) Un pás en avant étáit la distinction du niveau á Nummulites subplanu
latus, au-dessous et au-dessus du complexe de gites supérieur.
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b)  La subdi vision de ГЕосёпе moven est aussi devenue plus précise: nous 
V avons distingué trois groupes de couches confornies aux phases transgressives. 
Contrairement á ropinion de la majorité des auteurs antérieurs, au territoire 
de Tatabánya, c’est l’aléurite argileuse a N. strialus et N. garnieri et non les 
couches a perforatiis-brongniarti qui commence ГЕосёпе moyen.

r)  U ne différence suivante contraire aux opinions précédentes: á T ata 
bánya, au territoire á « faeiés de bassin » la Separation des couches к perforatus- 
brongniarti inférieures et supérieures ne serait pás motivée.

d) Contrairement au point de vue émis pár G. K opek, T. K ecskeméti et 
E. D udich jtjn. (1964), á Tatabánya, au territoire á « faciés de bassin» la 
Separation des niveaux а « N. millecaput », « Glauconie » et ä « AT. fabianii » 
n’est motivée non ]»lus. Ce sont des groupes de couches caractéristiques des 
territoires ä « faciés littoraux » (Vértessomló, Várgesztes, collines Kálvária
hegy et Nagy keselyű ä Felsdgalla).




