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Abstract 

Palaeoecological, sedimentological and stratigraphical study of Oligocene-Miocene marine 

sediments cropping out in the vicinity of Eger and in a borehole E of the Bükk Mts. was carried out. 

All of the studied sections contain the coarse-grained deposits „fluxoturbidites" of the Noszvaj Beds 

formed between bathyal and deep-sublittoral clays. Small outcrops around Noszvaj (Boldogasszony, 

Vesszőske, Forró-kút and Afrika) show short sections of the conglomerates, which were formerely 
mapped as Lower Miocene (Burdigalian). In these outcrops the precise stratigraphie position of the 
conglomerates is indicated as Upper Kiscellian by the underlying Kiscell Clay and the overlying 
„glauconitic sand" and mollusc-bearing Eger Clay, known from EgerNyárjas and the Wind-brickyard 
respectively. The upwards coarsening Noszvaj Nagyimány section is long-known (BALDI 1973,1983). 
It is build up of graded clast-to-matrix-supported conglomerates, laminated sandstones and pebbly 
mudstones intercalated with bathyal clays. These latter contains a great number of Saxolucina deperdita 
raricostata is preserved in living position due to „catastrophic" flows. The recently excavated section 
in the Szőlőske gravel-pit is built up of coarse sand, pebbly, granully sand, matrix- and clast-
supported conglomerates. Graded bedding, faint lamination, load and water-escape structures are 
associated. Sediments in both outcrops proves that submarine gravity flows - mainly high-density 
gravely turbidity currents and debris flows - operated around the end of stage Kiscellian. 
Redeposition may occurred on a small localised submarine fan, most probable in an upper-fan 
channel fed by fan delta lobes or a gravely coast rimming the „Bükk island", from where the coarse 
elastics may have been originally derived. Pebbly mudstones inferring to relatively proximal debris 
flows are also found in the Upper Kiscellian part of the Miskolc-8 well. These either may have been 
formed on the overbank of upper fan-channels or as slope apron deposits. Although Cserépváralja-1 
well SE of the Bükk was not studied in details it is suspected that thick Upper Kiscellian sands may 
have represented a coeval sandy mid-fan. 

Based on the réévaluation of bathymétrie indicators (primarily molluscs) the following palaeo-
water-depth values are likely to have occurred in the studied Egerian succession. The typical Kiscell 
Clay may formed in about 300 m deep water, but for the end of the Kiscellian - following the 
deposition of the submarin fans - the Pecten-Terebratula-bearing beds indicate only 25-40 m depth. 
The successive glauconitic sandstone and the Eger (molluscan) Clay points to deepening to ca 50 m 
and 70 m respectively. The fauna of the „К-bed" at the top of the Eger Clay refers to shallowing up to 
20-34 m, but the sedimentary structures of the following Andornaktálya Sand may point to 
deposition at about sea-level. These data were combined with startigraphy and corresponding 
thickness thus geohistory (subsidence curves) were produced. This allowed to regard the above 

^ L T E , TTK, Általános és Történeti Földtani Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt 4/a 
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changes as the combination of the movements of the basin floor, sediment accummulation and 
eustasy. 

Seemingly the uplift of the Bükk basement may have caused the decrease of the bathyal 
deposiäonal depth during the Late Kiscellian. As it was combined most likely with a significant 
eustatic sea-level fall progradation of small submarine fans took place (Noszvaj Beds) around the 
„Bükk island". By the Kiscellian/Egerian boundary sediment gravity flows were finished and also rate 
of uplift may have been reduced. A relative sea-level rise took place indicated by a thin succession of 
sands and marls rich in glaukonite, large forams and lithotamnium nodules. The upwards shallowing 
sequence of Eger Clay and Andornaktálya Sand may represent the following highstand. This 
interpretation concerning sequences and systems tracts is in agreement with the former ones (TARI et 
al. 1992), except for the correlation of the sequence. We are convinced (mainly by biostratigraphic data 
and geohistory curves) that the significant shallowing at the end of the Kiscell Clay was not in 
connection with the large Mid-Oligocene sea-level fall (ТВ 1.1), but with an early inversion of the 
Palaeogene Basin. The above described Lower Egerian sequence rather correlates with the next 
eustatic cycle (ТВ 1.2). 

Manuscript received: 10 03 1999 

Összefoglalás 

E tanulmányban öt Eger környéki oligocén feltárás és egy Miskolc környéki oligocént harántoló 
fúrás sztratigráfiai, batimetriai és szedimentológia elemzése található. A vizsgálatra kiválasztott 
szelvények mindegyike feltárja azt a durvatörmelékes összletet („fluxoturbidites" Noszvaji Tagozat), 
amely a batiális mélységben lerakódott Kiscelli Agyag felső részébe települ és amelyet az egri, 
molluszkás agyag fed. A klasszikus, Noszvaj, nagyimányi rétegsor, és az azóta feltárt szőlőskei 
kavicsbánya rétegsora egyértelműen tanúsítja, hogy tenger alatti gravitációs üledékfolyások -
elsősorban nagysűrűségű kavicsos zagyárak és törmelékfolyások - zúdultak le a kiscelli végén, 
melyek törmelékanyaga a Bükkidákat szegélyező sekélytengeri régióból származott. A szubmarin 
áthalmozás térszíneként egy mélytengeri törmelékkúp felső szakasza és annak csatornakitöltése 
tételezhető fel. Noszvaj, Boldogasszony-dűlő, Vesszőske, Forró-kút és Eger, Afrika-dűlő feltárásainak 
az a jelentősége, hogy ugyanez a kavics szint nem teljes vastagságban, de rétegtanilag szinttartó 
foltokban észlelhető, egyértelműen bizonyítva, hogy kora - a korábbi térképekkel ellentétben - nem 
eggenburgi (burdigál), hanem - késő-kiscelli. A durvatörmelékes sorozat fedőjében mindenütt 
megtalálható a Wind-téglagyárból és a Novaj, Nyárjasról is ismert glaukonitos homokkő és az Egri 
(molluszkás) Agyag. Ugyancsak „proximális" helyzetet jelző törmelékfolyások rakták le a Miskolc-8. 
sz. fúrás felső-kiscelli szintjében megjelenő kavicsos iszapkő rétegeket. Ebben az esetben a 
törmelékkúp felső szakaszának a fő csatornán kívül eső - uralkodóan pélites kifejlődésü - felszíne, 
vagy maga a lejtő lehetett az üledékképződés helyszíne. Ehelyütt ugyan részletesen nem elemeztük 
a Cserépváralja-1. sz. fúrást, de úgy véljük, hogy felső-kiscelli része a törmelékkúp uralkodóan 
homokos középső szakaszát képviselheti. 

A késő-kiscelli-egri makrofauna alapján a Bükk környéki rétegsorok viszonylag pontos vízmélység 
változásai, majd ennek felhasználásával süllyedéstörténeti görbéi is rekonstruálhatók a vizsgált 
területen. A Kiscelli Agyag mintegy 300 m-es képződési mélységét követően, a Noszvaji Tagozat 
gravitációsan áthalmozott rétegei felett, jelentős elsekélyülést tanúsít a pectenes-terebratulás 
faunaegyüttes (25-40 m). A rákövetkező Novaji Tagozat glaukonitos homokja kb. 50 m, majd a 
molluszkás Egri Agyag 70 m körüli vízmélységben ülepedett le. Az Egri Agyag keletkezésekor tehát 
batiális mélységet a tengerfenék nem ért el. Az ezt követő elsekélyülést a „k-réteg" faunája (20-34 m) 
indikálja. A vízmélység változásait különböző és időben változó mértékben a helyi tektonikai 
mozgások és az eusztatikus tengerszintváltozások határozták meg. 

A késő-kiscelliben a gravitációs eredetű áthalmozódások kiváltója - egy kisebb, feltehetően 
progradáló törmelékkúp létrejöttével - relatív vízszintesés lehetett, melynek fő oka az aljzat kiscelli 
végi emelkedése volt, de minden bizonnyal volt jelentősebb eusztatikus komponense (ТВ 1.2) is. A 
kiscelli/egri határra látszólag tektonikai nyugalom alakult ki, a fáciesváltozások fő okát ekkor a 
tengerszint ingadozásokban látjuk. Ekkorra a tömegmozgások megszűntek, s kismérvű vízszint
emelkedést tanúsítanak az itt kifejlődő glaukonitos-nagyforaminiferás-lithothamniumos rétegek. A 



BÁLDI T. & SZTANÓ О.: Gravitációs tömegmozgásos fáciesek I. 453 

„csókasi transzgresszió" mészkő és glaukonitit üledékei az alaphegységre települve dokumentálják a 
fenti kisebb tengerszint emelkedést. A stagnáló nagyvizet az Egri Agyag és Andornaktályai Homok 
progradáló, egyre sekélyebb vízben lerakódott rétegei reprezentálják. 

Bevezetés 

Csak az utóbbi két évtizedben ismertünk fel szubmarin gravitációs tömeg
mozgással újralerakódott üledékes kőzettesteket a Bükk előhegyeiben. Publiká
cióra eddig mindössze Noszvaj, Nagyimány került a szerzők egyikének tollából 
(BÁLDI 1966, 1973, 1983, 1986). SZTANÓ Orsolya TARI Gáborral és NAGYMAROSY 

Andrással közösen, 1991-ben, egy kongresszusi kirándulásvezetőben közölte a 
Noszvaj, szőlőskei kavicsfeltárás vázlatos értelmezését. 

Nagyon valószínű, hogy az elsők között - ha ugyan nem elsőként - ismertük 
fel a tenger alatti tömegmozgások jelentőségét a bükki tercier kialakulásában. A 
tárgyalandó szelvények legtöbbjéről már készült valamiféle kéziratos jelentés a 
nyolcvanas évek folyamán. Kívánatos, hogy az említett dokumentumokat is 
figyelembe véve, saját eddigi megfigyeléseink és vizsgálati eredményeink publi
kálásra kerüljenek. Ez egyben jó alkalom a nagy területen szétszórt adatok 
összefüggéseinek feltárására is. 

A tanulmányozott feltárások, mélyfúrások felsorolása 

A gravitációs tömegmozgások által áthalmozott üledékösszletek eddig 
rendelkezésre álló legszebb példái főleg oligocén korúak. Az alábbi lelőhelyekkel 
kívánunk foglalkozni (1. ábra). 

1. Noszvaj, Nagyimány: felső-kiscelli, a Kiscelli Agyag Formáció legmagasabb 
szinttája. BÁLDI (1983) korábban „Noszvaji Tagozat" néven el is különítette. 

2. Noszvaj, Szőlőske, felső-kiscelli, legfelül átmegy legalsó-egribe. 
3. Noszvaj, Boldogasszony-dűlő, felső-kiscelli (korábban - tévesen a legkülön

félébb egységekbe sorolták, mint „Hárshegyi Homokkő", „burdigal kavicsok", 
stb.). 

4. Eger, Áfrika-dűlő - Sík-hegy: felső-kiscelli és egri teljes szelvény hézagosan 
feltárva. 

5. Miskolc-8. sz. mélyfúrás, Tapolca közelében: felső-kiscelli tetején alsó-egri. 
A felsorolt szelvények közül a Miskolc-8. sz. fúrás első, aprólékos felvételét 

RADÓCZ Gyula kollégánknak, míg a Noszvaj, Szőlőskei kavics-bánya leírását és a 
szerzők feldolgozásba való bevonását CSILLAG Jánosnak köszönhetjük. E 
támogatáson túlmenően azonban BÁLDI Tamás valamennyi fúrás teljes mag
anyagát végigtanulmányozta, személyesen begyűjtötte még a nyolcvanas 
években. A feltárások nagy részének, és egyes fúrásoknak helyszíni, terepi 
tanulmányozásában néha még részt vettek: NAGYMAROSY András, BÁLDINÉ ВЕКЕ 
Mária, VARGA Péter, SZABÓ Sándor, KÁZMÉR Miklós, SZTANÓ Orsolya s mások. A 
fúrások anyagai a MÁFI rákóczitelepi raktárában (Nógrád megye) vannak 
elhelyezve. 
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1. ábra. Az Eger - noszvaji teriilet legfontosabb feltárásainak vázlatos térképe 

Fig. 1 Location map of the studied Egerian occurrences in the vicinity of Eger and Noszvaj 

Nannoplankton vizsgálatok számos esetben egészítették ki a munkát. Ezek 
BÁLDINÉ ВЕКЕ Mária (Noszvaj, Szőlőske, Miskolc-8.) fáradozásainak köszönhetők. 
Kéziratos jelentéseit jelen dolgozathoz hivatkozással felhasználtuk. 

A szerzők egyike ( В . T.) felhasználta régi terepi jegyzőkönyveinek anyagát és 
azokat a megfigyeléseket, melyeket még a hatvanas években néhai BALOGH 
Kálmán társaságában vele együtt észlelt a terepen. Úgyszintén a hatvanas évek 
elején még módja nyílt néhai LEGÁNYI Ferenc gyűjtővel, muzeológussal többször 
konzultálni, és hatalmas, kézzel írott naplóját tanulmányozni. Mindez hozzá
segítette e szerzőt munkája eredményességéhez. Akkoriban NYÍRÖ Réka végzett 
ellenőrzésként foraminifera vizsgálatokat pl. a noszvaji Nagy-Imányról. A 
nyolcvanas évek egyes feltárásainak anyagát HORVÁTH Mária ill. néhai KORECZNÉ 
LAKY Ilona vizsgálták foraminiferákra. 
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A gravitációs tömegmozgásokról 

A jelen tanulmány keretei nem teszik lehetővé, hogy a gravitációs tömeg
mozgásokról az elmúlt években közzétett legfontosabb tanulmányok ered
ményeit itt áttekintsük. Ebből a nagy mennyiségű anyagból a teljesség igénye 
nélkül - csupán az alábbiak értelmezéséhez feltétlenül szükséges - néhány 
modellt, kísérletet emeljük ki. 

A gravitációs tömegmozgások (GTM) osztályozása aktualisztikus alapon a 
mozgás mechanizmusán alapul, s ebből levezetve, illetve recens és fosszilis terepi 
példák értelmezésével egyeztetve alakult ki az egyes típusok fáciesmodellje (vö. 
RUPKE 1978; L O W E 1982; STOW 1986; MUTTI 1992; magyar nyelvű összefoglalás 
KOVÁCS 1987; SZTANÓ 1990). A GTM-ok szubmarin környezetekben leggyakoribb 
és legfontosabb formái a csuszamlások és a gravitációs üledékfolyások. Utóbbiak 
a szemcséket mozgásban tartó mechanizmus alapján tovább oszthatók. A tör
melékfolyások plasztikus viselkedésű, laminárisán mozgó tömegét az - iszapos 
vagy iszapos-homokos, mátrix viszi lefelé. A törmelékfolyásból menet közben 
kevés szemcse ülepedik ki, mivel a mátrix felhajtóereje nagy. Ha azonban 
túlságosan lelassul, hirtelen megáll a mozgás, az üledék „befagy" ott ahol épp 
volt. A végtermék a kavicsos iszapkő fácies CROWELL (1957), melyeknek lehetnek 
homokos változatai is. A mátrixvázú szövet mellett az inverz gradáció a jellemző. 
A szemcsefolyás jellegzetessége az előzővel ellentétben épp a mátrix hiánya, 
valójában homok- és/vagy kavicsszemcsék lavinájáról van szó. így szemcsevázú, 
nem v a g y fordítottan gradált szövet alakul ki. Ezzel a mechanizmussal 
eredeztetik a „fluxoturbiditet" (SLACZKA & THOMPSON 1981 ; LESZCZYNSKY 1989), és 
némely fordított gradált vagy fordítottból normálba váltó konglomerátumot (vö. 
WALKER 1978 konglomerátum modellje). Az üledékfolyósodást a pórusvíz 
mozgása okozza, így a primer üledékszerkezeteket legtöbbször a víztelenedés 
szerkezetei felülírják. Ugyanakkor vízkiszökés gyakorlatilag minden gyorsan 
leülepedett és ezáltal sok vizet tartalmazó üledékben bekövetkezhet. A 
legismertebb mozgásforma a turbulens viselkedésű zagyár, melynek további 
formáit sűrűsége és a szállított szemcsék mérete határozza meg. A nagy sűrűségű 
változat általában kavicsot és homokot mozgat, a WALKER (1978)-féle konglo
merátumok közül a gradált és a gradált-rétegzett modell tartozik ide. Uralkodóan 
homokos zagyár rakja le a turbiditek Bouma szekvenciáit (BOUMA 1962). A 
zagyárakra külünösen jellemző a mozgással párhuzamosan zajló és ezért 
hosszan elhúzódó üledéklerakódás (vö. Митп 1992; KNELLER & BRANNEY 1995). 

Mind a terepi észlelések, mind a kísérletek arra engednek következtetni, hogy 
a fenti mozgásformák menet közben átalakulhatnak, sőt kombinálódhatnak 
(MUTTI 1992). A lejtőn mozgó tömegen belül a sűrűség, viszkozitás függvényében 
kialakulhat egy kettős réteg: alul laminárisán mozgó, sűrű, erősen viszkózus 
folyás, felette reológiailag éles határral, kevésbé sűrű, kis viszkozitású turbulens 
zagy halad. Ennek oka lehet gravitációs elkülönülés és a határoló közeggel való 
kölcsönhatás (MUTTI 1992). A fenti reológiai határon POSTMA et al. (1988) kísérletei 
szerint az átlagnál nagyobb méretű kiasztok - nagyon gyakran feltépett agyag
kiasztok - utaznak, mintegy a sűrűbb anyag felszínén szánkázva. A szétválás 
eredményeképp legalul megjelenhet egy vékony inverz gradált, vagy legalábbis 
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finomabb szemcseméretű alréteg, ha kifejlett volt a POSTMA et al. ( 1 9 8 8 ) kísé-
leteiből ismert alsó, laminárisán folyó fluidum. Ez utóbbi a kavics tengerfenék 
feletti lebegtető, eróziómentes szállításában fontos szerepet játszhatott. Kísérletek 
és terepi megfigyelések összevetéséből az is ismert, hogy csak a híg zagyár kelt 
„eszköz vájta" talpjegyeket, mert a sűrűbbekben az egyébként eróziós nyomot 
hagyó „tárgyak" a tengerfenék felett szállítódnak (DZULINSKY 1 9 9 6 ) . 

A viszonylag egyszerű szállítási mechanizmusok és a létrejövő üledékek 
sokféleségét magyarázza KNELLER & BRANNEY ( 1 9 9 5 ) . Szerintük a különbség fő 
oka az, hogy az alsó sűrűbb üledékszőnyegnek van egy még mozgó felső és egy 
minden tulajdonságában azonos, de már épp álló alsó része. Ez az alsó rész pedig 
a felette elhaladó üledékfolyásból folytonosan és sokáig gyarapodhat, anélkül, 
hogy markáns felület alakulhatna ki benne, miközben pedig a pillanatnyilag épp 
ülepedő anyag - az üledékfolyás esetleges átalakulása miatt - eltérő karakterű 
lesz. 

A GTM-ok kialakulásának alapvető feltétele a lejtős térszín jelenléte. Ez lehet 
szárazulati vagy vízalatti lejtő, így a „seifet" a mélymedencétől elválasztó peremi 
lejtő, vagy egy delta lejtője, vagy valamely szubmarin törmelékkúp lejtője. A 
topográfiát adó lejtő szöge a medence és a self közötti kapcsolattól függ, gyakran 
vetőkkel preformált, de az azt borító üledékmennyiség és -minőség is erősen 
befolyásolja a felszín morfológiáját. A lejtőn korábban leülepedett, nem, vagy alig 
konszolidált üledék nagyon gyakran instabil: túl sok pórusvizet, gázt, agyagot 
tartalmaz, vagy a gyors üledékfelhalmozódás miatt a stabil lejtés szögét 
meghaladó, meredekebb lejtőszögben halmozódott fel. Azután valamilyen - akár 
piciny „sokk" miatt is az üledéktömeg lejtő-irányban megroggyanva megcsu-
szamlik és a rendelkezésre álló üledék mennyisége és minősége, valamint a 
szubaerikus vagy szubmarin lejtő hossza és meredeksége függvényében a 
gravitációs tömegmozgás megfelelő módozatát felveszi, majd nagy tömegben a 
lejtő lábánál, gyakran tenger alatti törmelékkúpot alkot. Minél sűrűbbek és minél 
több kavicsot szállítanak a gravitációs eredésű áthalmozások, valószínűleg annál 
nagyobb a medence peremének a lejtőszöge. Bár tudjuk, a kellőképp híg zagyár 
még a lejtőn felfelé is tud haladni! A gravitációs üledékfolyások legtöbbje lejtő
menti csuszamlásból eredeztethető, a szubmarin törmelékfolyásoknak ez a 
leggyakoribb oka. A jelenség akár a medenceperemi lejtőn, akár a törmelékkúp 
felső szakaszának lejtőjén is bekövetkezhet. Előfordulásuk mindenesetre a 
peremhez közeli helyzetre utal (SHANMUGAM et al. 1 9 8 8 ) . 

Egy-egy GTM-t kiváltó „sokk" oka lehet földrengés, vagy viharhullámok 
keltette áramlások, esetleg újabb, gyorsan lerakódó üledék terhelő hatása, egy az 
instabil üledék közelében elhaladó másik GTM nyomása. GTM-ok sorozata 
bekövetkezhet, ha a szárazföld felőli törmelékbehordás egységnyi időre jutó 
mennyisége megnő, éspedig geológiai értelemben pillanatszerűen. E jelenség 
oka lehet az eróziós háttér, a hegyvidék meggyorsult emelkedése, a tenger 
vízszintjének gyors süllyedése, vagy a csapadék mennyiség, intenzitás növe
kedése. De előfordulhat mindhárom folyamat egyidejű jelentkezése is. Az 
eredmény ugyanaz: a megnőtt relief-energia fokozza az erózió intenzitását a 
szárazulaton, így a sekélytengerbe behordott törmelék mennyisége 
drasztikusan növekedhet. A többlet távozása csak GTM-mel kövekezik be, ha 
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van még befogadó, mélyebben fekvő „üres" térség. Ugyancsak GTM-k sorozatát 
válthatja ki a gyors relatív vízszintcsökkenés, melynek hatására jelentősen 
megváltozik az instabil lejtőüledékek feletti hidrosztatikus nyomás. 

Egyes szelvények leírása és értelmezése 

Noszvaj, Nagy-Imány 

Noszvaj község K-i szélén emelkedik a Tekenős-völgy fölé simuló Nagy-Imány 
nevű domb, amelybe sok pincét mélyítettek. A pincék jelenleg részben 
befalaztattak, vagy teljesen beomlottak, eltűntek. A hatvanas években azonban, -
bár elhagyottan és használaton kívül állt nagy többségük - bejárhatók voltak és 
falaik feltárták a szálkőzetet. Néhány pince szerencsére még ma is 
tanulmányozható. Hasonlóképp a házak mögötti partfal bevágások akkor még 
hozzáférhetőek voltak a geológiai megfigyelés számára. Azóta - hála a község 
anyagi fellendülésének - terméskővel burkolták le e feltárásokat. Nagy-Imány 
sokáig inkább mint paleobotanikai lelőhely volt ismert, ahonnan LEGÁNYI és 
ANDREÁNSZKY oligocén flórát gyűjtött (ANDREÁNSZKY 1965). Később a lelőhelyet 
BÁLDI már 1962-ben BALOGH Kálmánnal együtt bejárta, majd 1965-ben 
reambulálta, és részletesebben felvette. E felvétel célja sztratigráfiai jeUegű volt, 
és faunagyűjtésre irányult. A hely szedimentológiai érdekességei feltűntek, de 
idő hiányában azok elemzésére akkor nem volt meg a lehetőség. Az 1965-ös 
vizsgálat eredményeként jelent meg BÁLDI (1966, 1973) két szelvénye. E 
szelvények revideált új változatát mutatjuk be a 2. és 3. ábrán. Mint korábban már 
megállapítottuk, a szelvény feltárja a kiscelli/egri határát is (vö. BÁLDI et al. 1999). 

A nagyimányi feltárásban (2. ábra) a rétegek dőlése D, DK-i (160/30° - 190/20° 
között, ill. 140/18°). A szelvényben az alábbi rétegsorozatok különíthetők el. 

1. Fekete bevonatos, agyagos, márgás aleurit, durva kavicsos, homokos 
lencsékkel. Alsó részén saxolucinás réteg, „tömeges Saxolucina"-val. E réteg 
foraminifera faunája NYÍRÖ Réka (1965 szóbeli közlés) szerint „Clavulinoides 
szabói" és más típusos „rupéli" fajokból áll, megfelel kb. „a M A j z o N - f é l e 1. zóna 
tetejének". 

2. Fekete bevonatos (? Mn-os) agyagmárga, homokos agyagmárga 
3. A 311 m-es m.p.-tól E-ra dúlő-út („mély-út"), és elhagyott, beomló pincék 

voltak, ahol a 3. ábrán közölt részletes szelvényt rögzíthettük. Ennek egy korábbi 
változatát a lelőhely 1978-as letisztítása, újra feltáratása és újrafelvétele után 
tettük közzé (vö. BÁLDI 1983, p. 187, fig. 17.). Tudjuk, hogy újlaki típusú Kiscelli 
Agyag faunát gyűjtöttünk e helyről. Kora biztos késő-kiscelli. 

4. Limonit-lencsés, kövület-szegény, tufás homok, finom homok, melynek 
színe: szürke, barna, halványzöld, vastagsága kb. 15-20 m. 

5. Erre 10 m vastagságban tufás finom homok mátrixú durva kavics települ. 
6. 2,5 m vastag kavicsos tufa (!), mely kevés lapillit is tartalmaz. Ugyanitt 

található egy jellegzetes 15 cm vastag limonitpad . 
7. Három méter vastag, laza, homokos, aleuritos tufa. Benne egy padban sok 

Terebratula, Pecten, etc. NYÍRŐ Réka Operculina-t, LEGÁNYI Ferenc Lepidocyclina-
kat talált itt (szóbeli közlések, ül. LEGÁNYI kézírásos naplója szerint). Innen 
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származik a BÁLDI által a LEGÁNYI (Eger, jelenleg Gyöngyös, múzeum) előzetesen 
meghatározott alábbi makrofauna: Dentalium sp. I. , D. sp. П., Glycymeris cf. 
latiradiata, Linga (= Phacoides) sp., Clavagella sp., Teliina sp. I., T. sp. II . , Cardita sp., 
Pitar sp., Lyria sp., Pilar splendida, Eucrassatella sp., Cardium ex aff. egerense, 
Cerithium egerense, „Pecten burdigalensis s.i", „P. cf. noszkyi", „Chlamys ex aff. 
biarritzensis (thorenti)". A fentieket kiegészítette Báldi saját gyűjtéseivel 1965-ben: 
Volutilithes permulticostata, Lyria sp. (an Lyria gárdonyii), Pecchiolia cf. argentea, a 
nagyméretű Turritella ex aff. catagrapha, Cypraea, Natica, igen sok a nagyméretű 
Terebratula és Pecten, továbbá a Teredo, Laevicardium tenuisulcatum (cingulatum), 
bryozoák, serpulák. 

8. A feltárt rétegsort aprókavicsos, glaukonitos homokkő zárja. 

Nemcsak a pincék szolgáltak értékes adatokkal, hanem az eléggé kopár 
dombtető és domboldalak is. A limonitpad kibukkanása épp a tető tájékán volt 
észlelhető. A mélyút lelőhelye feletti szintek foraminifera faunája NYÍRÓ R. 
(szóbeli közlés 1965) szerint már közel van a „katti-rupéli határhoz", inkább 
„ka tri". 

A 3. ábrán mutatjuk be az 1978-ban letisztított és összefüggően feltárt dülőút-
bevágás és beomlott pincék („haránt-út") szelvényét a Nagy-Imány E-i oldaláról 
Az újrafelvétellel egyidejűleg a feltárás makrofaunáját is begyűjtötte B.T. A 
részlet-szelvény közlésre került BÁLDI könyveiben (1983, p. 187, fig. 17. és 1986, p. 
112, fig. 16.). A teljes faunalistát ugyanezekben publikálta BÁLDI (1983, p. 84, X I I . 
tábl, 1986, p. 28, Table V). így a 3. ábra magyarázatában egy rövidített és revideált 
jegyzéket közlünk. 

A 3. ábra rétegsora a következő. 
1. Négy méter vastag , szürke, agyagos, tuf ás aleurit, hasonlatos a Kiscelli 

Agyaghoz (1 fénykép). Gyéren levél-lenyomatok és egy valószínűleg Sequoia 
toboznak minősíthető növény-maradvány került ki belőle. Makrofaunáját a 
Propeamussium bronni, Malletia ex aff. degrangei, Corbula sp. alkotják még az 1965-
ös gyűjtések alapján. (1978-ban e rétegnek már csak a legfelső része volt 
hozzáférhető.) A növényi eredetű fosszíliák jelenléte ellenére az egykori lera
kodási környezet, - a Propeamussium, és különösen a Malletia nemzetség 
alapján, - 200 m-nél nagyobb mélységben volt. 

Annál meglepőbb, hogy az 1. sz. rétegre, a 
2. réteget alkotva, 0,8 m vastag, dió- alma méretű kavicsokból álló durvakavics 

települ éles, de látszólag eróziós nyomok nélküli határral (2. fénykép). A mátrixot 
durvahomok alkotja, a nagykavicsokhoz viszonyított aránya a rétegen belül 
felfelé egyre nő. A csóvás normál gradáció („coarse-tail grading") jelei közé 
tartozik az is, hogy felfelé a kavicsok mennyisége mellett azok mérete is kissé 
csökken. A réteg felső, finomabb-szemű részéből egy Cardiocardita laurae 
héjtöredék került elő. E viszonylag vastag-teknőjú kagyló, a többi Cardita-féléhez 
hasonlóan, nagy valószínűséggel a 3 -55 m közötti mélységi övben, a sekély seifen 
élt. Aequipecten sp. töredékét is találtuk ugyanitt, bathymetrikus jelentése 
hasonló. 
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2 . ábra. Noszvaj, Nagy-Imány szelvénye és értelmezése (BÁLDI 1 9 6 6 és 1 9 7 3 után módosítva, kiegészítve. ) 

Fig. 2 Sedimentological section, list of the most important macrofauna and interpretation in terms of depositional environments at Noszvaj, Nagy-Imány (modified and 
supplemented after BÁLDI 1966 és 1973) 



Noszvaj, nagyimányi dülöút-bevágás részletes szelvénye 
(Báldi, 1983 után) 

3 . ábra. Noszvaj, Nagy-Imány, útbevágás részletes szelvénye és értelmezése (BÁLDI 1983 után módosítva és kiegészítve) 

Fig.3 Detailed sedimentological section and its interpretation in terms of sediment transport processes at Noszvaj, Nagy-Imány roadcut (modified and supplemented after 
BÁLDI 1983) 



1. fénykép. Sűrű zagyárból lerakódott homokos kavicsra péütes üledék települ, kavicsos iszapkővel az 
alján. (Noszvaj, Nagy-Imány, útbevágás, középső-kiscelli; vö. 7/8 r tgk a 3. ábrán) 

Photo 1 High-densitty sandy-pebbly turbidite is overlain by pebbly mudstone (Nagy-Imány road cut, Noszvaj; 
cf. bed 7/8 on Fig. 3) 

3. Limonit és limonitos homokkő-pad, melynek vastagsága 0,5 m. 
4. Gyengén tufás, kissé finomhomokos, aleurit, agyagos aleurit. Vastagsága 

0,5 m (3. fénykép). Benne óriási tömegben, eredeti élethelyzetben betemetve és 
fosszilizálódva a Saxolucina deperdita raricostata HOFMANN , - Óbuda-Újlakról leírt 
taxon, - kiscellire korlátozódó, infaunához tartozó (mélyre-ásó) maradványai 
észlelhetők. Ugyanebben a rétegben még sok a Cadulus gracilina [Scaphopoda], és 
előfordult még Propeamussium bronni, Tunis sp. Meglepően sok a levéllenyomat. 
Ez utóbbi tény ellenére, ismét a felsorolt molluszka taxonokra hivatkozva, azok 
mélységi elterjedési gyakoriságai alapján, a tengert legalább 160 m mélynek kell 
becsülnünk, de nagy valószínűséggel ennél is mélyebb volt. 

5. Kavicsos agyag 1 m vastagságban. A kavicsok az agyagban úgy vannak 
diszpergálva, hogy nem érintkeznek egymással (mátrixvázú szövet). Néhány 
Kiscelli Agyagra is jellemző molluszkát találtunk az aleuritos mátrixban. így az 
Acamptochetus clatratus, Bathytoma cataphracta, Turricula leganyii, Nuculana 
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2. fénykép. Mélytengeri pélitre (Kiscelli Agyag) éles határral települ a turbidites kavics. A kavics alján 
inverz gradáció vehető ki, majd a magasabb szinttáj felé normál gradácó - habár u-i. feltépett agyag 
klasztokat is láthatunk /szögletesek. Legfelül pélit, alján kavicsos iszapkővel. Noszvaj, Nagy-Imány, 
felső-kiscelli. 

Photo 2 Bathyal Kiscell Clay is overlain by sandy-pebbly turbidites.The turbiditic bed shows inverse to normal 
grading with rip-up-mud-clasts. The following bed is clay with pebbly-mudstone at its base (cf. bed no. 2 or 7) 

obliquestriata, Xenophora subextensa említendő. E molluszkák mélység szem
pontjából meglehetősen ubiquisták, de 2 2 m mélység feletti eredetük kizárható, 
legvalószínűbb a 1 2 0 m-nél mélyebb biotóp feltevése. 

6 . A kavicsok kimaradásával a Kiscelli Agyaghoz hasonló aleuritos agyagba, 
agyagos, kissé tufás aleuritba megy át felfelé a kavicsos agyag. A kavics nélküli 
agyagos aleuritnak a vastagsága kb. 3 , 5 m. Bázisán vékony „tufa-zsinór" 
betelepülése fölött egy levéllenyomatokban igen gazdag fél méteres réteg települ. 
A masszív (rétegzetlen) pélitből kitartó gyűjtéssel molluszkafauna szedhető ki, 
mely teljesen azonos a klasszikus Óbuda-újlaki faunával (NOSZKY 1 9 3 9 , 1 9 4 0 ; 
B Á L D I 1 9 8 6 ) . [ Propeamussium bronni, P. sp.IL, Palliolum mayeri, P. sp.II., Volutilithes 
permulticostata, Saxolucina heberti spissistriata, Dentalium ex aff. haeringense, etc.] A 
felsorolt fauna, nagy valószínűséggel, legalább 1 5 0 m tengermélységet jelez. 
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3. fénykép. Saxolucinás réteg a kalapács fejénél. A lu l kavicsos durva homok, felette kavicsos pélit 

Photo 3 Saxolucina-bearing layer (at the hammer) deposited above a pebbly mudstone 

7. Éles határral 0,7 m vastag , mátrixvázú durva kavics települ a pélitre, mely
nek alapanyaga durva homok. A 2. réteggel ellentétben a kavics nem gradált, 
viszont sok nagy, feltépett agyagklasztot is tartalmaz (2. fénykép). 

8. Alsó, 0,5 m vastag szintjét kvarckavicsos agyag alkotja, melyben a kavicsok 
maximum 5 cm átmérőjűek. A fekvő homokos kavicsból pélit hozzákeve-
redésével fejlődik ki. Felső részén ismétlődik az élethelyzetben eltemetett 
Saxolucina deperdita raricostata HOFMANN (1873) újabb tömeges előfordulásának 
szintje. 

9. 0,5 m vastag, agyagkavicsos durva homok. A kavicsok átmérője 1-4 cm 
közötti. 

10. Sárgás finom homok, laza, vagy kemény homokkő padokkal. 

A Noszvaj, nagy-imányi dülőút-bevágás szelvényének (4. ábra) szedimentológiai 
értelmezése 

A szelvény két, hasonló fácies-sorrendet mutató sorozatból (2-5 . és 7-8 . sz. 
rétegek) épül fel. Létrejöttükkor nyilván hasonló jelenségsor ismétlődött meg. A 
rétegek (elsősorban az 1, 6.) faunáját elemezve megállapítható, hogy igen nagy 
valószínűséggel legalább 150 m, de inkább 200 méternél mélyebb tengeri, batiális 
környezet volt mindvégig jelen. Ezt alátámasztja az újlaki típusú molluszkafauna 
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bősége is. A Kiscelli Agyag tengerének mélységét már korábban, részletes paleo-
ökológiai elemzés alapján a formáció mélyebb szinttájára vonatkozóan 5 0 0 m-
ben, a magasabb részére pedig minimum „ 2 0 0 - 4 0 0 m közötti" értékben tudtuk 
megállapítani (BÁLDI 1 9 8 3 , 1 9 8 6 ; BÁLDI & NAGY-GELLAI 1 9 9 0 ) . Az ilyen tenger

mélységekben „normális" esetben monoton pélites üledékösszlet képződése 
várható. Ezzel szemben a Nagyimányon változatos rétegsor fogad minket, 
melyben ugyan bőven képviselve van az említett pélit is, de durva kavicsrétegek, 
kavicsos iszapkő betelepülések, agyagkavicsos durvahomok szintek jelzik, hogy 
a batiális környezet ellenére mind az üledék szállításában, mind annak 
lerakódásában „rendkívüli" jelenségek játszottak szerepet: gravitációs üledék
folyások szakították meg a batiális pélit egyenletes leülepedését. 

Az „alsó" kavics és a rátelepülő durva homok (3. ábra, 2. és 3 . réteg) lerakódása 
„néhány óra" alatt lejátszódó katasztrófa volt. Egy viszonylag jelentős tömeget 
megmozgató kavicsos, nagy-sűrűségű zagyár az 5 - 1 0 cm-es átmérőjű kvarcit-
kavicsokat a homok-pélit-víz szuszpenzió-„felhőben" lebegtetve szállíthatta 
lejtőirányban (vö. DZULYNSKI 1 9 9 6 ) . A kavicsok így útjuk nagy részét a tenger
fenék felszíne felett tették meg, miközben a kavicsokat nem érte jelentős 
koptatás, abrázió. A lejtőn mozgó tömegen belül feltehetőleg kialakult egy alsó, 
laminárisán mozgó, sűrű, uralkodóan homokos folyás, mely felett, jóval hígabb, 
így kisebb viszkozitású turbulens zagy mozgott (cf. POSTMA 1 9 8 8 ) . Erre utal a 2 . 
réteg alján az alig arasznyi vastagságban található, alighanem inverz gradációt 
mutató homok, melyben legfelül már apróbb kavicsok is megjelennek. A 
homokos kavics ( 2 . réteg) normál gradációs trendjének megfelelően a 3 . rétegben 
már csak homok észlelhető kavics nélkül, majd ez utóbbi a 4 . réteg aleuritjába 
megy át. A 2 - 3 - 4 . rétegek egy Bouma szekvencia T a b d e tagjaiként értel
mezhetőek. A turbidit T c tagja vagy a finomhomok frakció hiánya miatt vagy 
annak tovaszállítása miatt nem fejlődhetett ki. 

A granulometrikus viszonyoknak megfelelően a 4 . rétegben már bőven fel
tűnnek vulkáni tufaszemcsék. Valószínűleg e pélit anyaga is a gravitációs lejtő
mozgással került végső lerakodási helyére, bár ezt bizonyítani nehéz. Fokozatos 
kifejlődése a fekvő homokból, erősen aleuritos jellege azonban arra vall, hogy a 
tovatűnő zagyár utófelhőjéből rakódott le. A még könnyebb szerves anyagú 
szemcsék, akár a lapos, nagy felületű, igen lassan süllyedő falevelek a pélit 
legagyagosabb, legfelső részében dúsulnak, hiszen ezek, - ha lehet, - még a 
pélitszemcséknél is lassabban süllyednek. így a turbidit rétegek tetején szerves 
detrituszban dús felszín alakulhat ki, melyen hamar megtelepszenek a külön
böző organizmusok. Tevékenységük nyomát bioglifaként többnyire a következő 
turbidit talpán észlelhetjük. Nem így Noszvajon, ahol a 4 . réteg felső részében 
tömegesen, élethelyzetben megőrződött kb. 5 - 1 0 cm mélyre ásó saxolucinákat 
találhatunk. Ezen ásókagylókon kívül még gyakoriak voltak a Cadulus-félék 
(Scaphopoda) is. Haláluk a következő egykorú kisebbfajta helyi „katasztrófa" 
következménye. Az egyébként gyér makrofaunájú rétegekben e fosszíliák 
tömeges és élethelyzetben való előfordulása egyrészt a táplálék szokatlan 
bőségének köszönhető. A saxolucinák hosszú szifóikkal a tengerfenék - mint 
láttuk - szerves detrituszban igen dús felszínéről szippantják be táplálékukat (ez 
a detritusz zárta a 2 - 3 - 4 . turbidit rétegek lerakódását). Másrészt az egyidejű, 
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pillanatszerű tömeges elhalás mintegy megőrizte az előfordulás egykori tömeges 
jellegét. Az egyidejű pusztulást az 5 . rétegnek, a kavicsos iszap leülepedésének 
tulajdoníthatjuk. A kavicsos iszap a malterhez hasonlóan plasztikus, viszonylag 
lassú törmelékfolyással haladt előre, majd vastagon elborította a táplálékot és 
oxigént jelentő, szerves detrituszban dús üldékfelszínt, megölve így a beásott 
kagyló-kolóniát. Lerakódása ahhoz túl gyors volt, hogy a kagylók és más mol-
luszkák elmeneküljenek. A kavicsos agyag lerakódásával egy időre lezárult a 
gravitációs tömegmozgások tárgyalt epizódja. A kavicsos agyag fedőjében több, 
mint 3 m vastag batiális agyagos aleurit települ, amely minden jel szerint a 
nyugodt, álló tengervízből ülepedett ki, azaz nem üledékfolyás eredetű. 

Az agyagos aleuritra éles határral települ a 7. réteg durva kavicsa, melynek 
lerakódásával kiújultak a gravitációs tömegmozgások, és a megelőző ciklus törté
néseinek ismétlődése látszott kezdetét venni. A durva homokos kavics arasznyi 
alsó rétegében itt is felfedezhető a finomabb szemű homok elkülönülése inverz 
gradációval (2 . fénykép). Habár a 7. rétegben nem észleltük a normál gradáció 
határozott jeleit, a kavicsok eredete, és a gravitációs üledékfolyás mechanizmusa 
hasonló lehetett az alsó kavicséhoz ( 2 . réteg), azaz nagy sűrűségű zagyár. A 
mozgás erozív jellegét a nagy, feltépett agyag-klasztok jelenléte is alátámasztja. 
Ezek uralkodóan egy szintbe rendeződését POSTMA et al. ( 1 9 8 8 ) kísérletei, 
valamint KNELLER & BRANNEY ( 1 9 9 5 ) modellje szerint is az ár szétkülönülése - két 
eltérő sűrűségű, és sebességű fázissá válása - okozza. A 7 . réteg a Bouma-
szekvencia T a tagjának felel meg. A T b c d e hiányának két oka lehet: 

1. nem is fejlődtek ki, ez általában a forrásterület közelségét jelzi (MUTTI 1 9 9 2 
szerint 1 5 - 2 0 km-en belül); 

2 . a T b c c ) e ugyan lerakódott, de egy újabb elhaladó zagyár eróziója még a 
következő réteg érkezése előtt lepusztította. A nagysűrűségű zagyárat ez esetben 
is kavicsos iszap törmelékfolyásának érkezése követte ( 8 . réteg). Mivel a törme
lékfolyás általában nem erozív, és szintén a mélytengeri lejtőhöz közeli helyzet
ben gyakori, a fentiekből az 1. változat a valószínűbb. 

A kavicsos agyag felső, kevéssé kavicsos részén itt is réteget alkotnak az élet
helyzetben elpusztult saxolucinák tömegei. Halálukat most egy agyagkavicsokat 
is tartalmazó homok lerakódása okozta, mely szintén gyors volt, és feltehetően 
sűrű, homokos zagyárból (Tab), vagy esetleg egy szemcsefolyás elhaladásából 
származott ( 9 . réteg). Figyelemre méltó a valószínűleg intrabazinális eredetű 
agyagkavicsok feltűnése. Ezek is kétféleképp eredeztethetők. 

1. A nagyenergiájú hullámveréses övből, ahol az agyagot nemcsak feltépte a 
vízmozgás, hanem éppúgy lekoptatta, mint az extrabazinális tűzkő törmeléket. 
Ez esetben az agyag-kavicsok a relatív tengerszint süllyedését is indikálják. 

2 . POSTMA et al. ( 1 9 8 8 ) szerint viszont az intraklasztok csupán a gravitációs 
üledékfolyás erozív jellegét jelzik, s a mélytengeri csatorna/kanyon falából szár
maznak. Az 1. esetnek szép példái találhatók a nyergesújfalui eocénben, ahol a 
faunatartalom egyértelműen utal a sekélyvízi eredetre (SZTANÓ & FODOR 1 9 9 7 ) . A 
2 . esetre pedig a Köszörűkőbányai Konglomerátum a példa (Lábatlan) (SZTANÓ 
1 9 9 0 ) . Agyagkavicsok szögletes agyag-klasztból is képződhetnek tenger alatti 
mállással, nem mechanikai gömbölyödéssel (SHEPARD et al. 1 9 6 9 ) . SHEPARD ezért 
inkább az „agyaglabda" (mud balls) kifejezést használja. 



466 Földtani Közlöny 130/3 

A nagy-imányi rétegsorban úgy tűnik, zagyár-törmelékfolyás párok ( 2 - 5 , 7 - 8 ) 
követték egymást. Ennek általában pont a fordítottja szokott gyakrabban elő
fordulni, hiszen egy-egy csuszamlásból előbb lesz törmelékfolyás, majd tovább 
hígulva alakul csak különböző sűrűségű zagyárrá (LOWE 1 9 8 2 ; STOVE 1 9 8 6 ; MUTTI 
1 9 9 2 ) . Ebben az esetben a fordított sorrend azt jelezheti, hogy a selfről érkező, 
viszonylag nagyobb tömegű zagyár (ti. a 2 - 4 . rétegek összvastagsága kb. 5 m!) 
nyomásfrontja az instabil lejtőn elhaladva ott másodlagosan váltotta ki a 
feltehetően csuszamlás eredetű törmelékfolyást. Ez burkoltan azt is jelentheti, 
hogy nem tektonikus eredetű földrengés, hanem valamely a seifen bekövetkező 
változás - pl. az átlagosnál nagyobb áradás, folyómeder/deltalebeny vándorlás 
stb. (vö. WALKER 1 9 9 2 ) - váltotta ki az elsődleges gravitációs áthalmozást. 

A noszvaji turbiditet alkotó kavicsszemcsék anyaga több, mint 80%-ban barna, 
vörös, fehér és szürke tűzkő, további 1 0 % - a kvarcit keménységűvé kovásodott 
mészkő, homokkő, agyagpala stb. (SZÁLAI in: BÁLDI 1 9 7 8 , kézirat; BÁLDI 1 9 8 3 , p. 
5 4 ) . A kavics és a durva homok anyaga is tehát nagy mértékben érett. Az érettség 
magas foka azonban nem annyira az alluviális szállítás által alakult ki, mivel az 
anyag valószínűleg a „Bükkidákból" (azaz a tágabb értelemben vett Bükkből) 
származik (SZÁLAI 1 9 7 8 ; BÁLDI 1 9 8 3 ) . Vagyis nem távoli vidékek egzotikus 
kőzeteiből került területünkre. Ennek következményeként viszont aligha 
tételezhetünk fel néhány tíz kilométernél hosszabb folyóvízi szállítási távolságot. 
A tűzkőkavicsok fent leírt ilyen tömegű akkumulációjához legalább 1 2 0 km-nyi 
alluviális görgetve szállítás feltevése szükséges (vö. pl. PLUMLEY 1 9 4 8 ; KUKAL 1 9 7 1 , 
etc.). Valójában ennél nagyobb távolságra kell gondolnunk, ha a jó és 
előrehaladott gömbölyítettséget is figyelembe vesszük. Sokkal valószínűbb ezért, 
hogy a kavicsok a self hullámveréses, sekélytengeri övében nyerték el végleges 
alakjukat. Itt alakult ki a tűzkő-anyag dominanciája, a kavics-szemcsék kitűnő 
gömbölyítettsége, amely még a legnagyobb, 5 - 1 0 cm átmérőjű példányokra is 
érvényes. Ez azért is valószínű, mert hiszen koptatásuk mind a gravitációs 
mélybeszáüítás közben, mind a batiális környezetben elképzelhetetlen. A már 
kissé koptatott törmeléket hegyi patakok, vagy egy hegyi folyócska hordta be e 
régióba, bár nem zárhatjuk ki a helyenkénti meredek-, sziklaparti tengeri eróziót 
sem, mint törmelékforrást. Erre utaló vékony kőzettestek egyes dél-szlovákiai 
mélyfúrásokból ismertek, mint pl. a „Blhi (balogi) Tagozat" 4 0 m vastag kiscelli 
konglomerátumai a Rima-medencéből (VASS et al. 1 9 8 9 ) . Recens, adriai analógia 
alapján, ez az abráziós öv általában a tenger 0 - 1 0 m közötti részére korlátozódik 
(VAN STRAATEN 1 9 7 0 ) . A 1 0 m-es mélységtől lefelé már pélitet találunk („prolitorális 
iszap öve"). Vannak viszont az Adriának jelentékeny nagyságú self-területei -
elsősorban folyódeltákhoz kapcsolódóan - melyeken a homok a self külső 
pereméig is kinyúlhat elterjedésében (ENy-Adria selfje). Viharos időjárás idején a 
mélyebbre ható hullámzás szintén a self-peremhez sodorhatja a homokot, 
kavicsot. Onnan pedig valamely külső eredetű „sokk" hatására a durvaszemcsés 
üledékek gravitációs tömegmozgásokkal könnyedén a mélybe jutnak. Keskeny 
medenceperemen, főleg tektonikusán preformált meredek térszíneken ez még 
könnyebben bekövetkezhet. 
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A noszvaji rétegsor egészének értelmezése 

A 2 . ábra a késő-kiscelli időtartamának sokkal nagyobb szegmensét öleli fel 
olymódon, hogy abban beimfoglaltatik a 3. ábra fent elemzett részletszelvénye, 
továbbá a kiscelli/egri határ is, hiszen a rétegsort a Nagy-Imányon glaukonitos 
homokkő zárja (BÁLDI et al. 1 9 9 9 ) . A legmélyebb rétegek a Nagy-Imányon egyes 
házak mögötti partfalak feltárásaiban voltak valaha tanulmányozhatók. Itt 
hasonló kavicsból, kavicsos iszapból, saxolucinás szintből, pélitekből álló ciklusok 
voltak hézagosan feltárva. Tehát feltehetően a noszvaji késő-kiscelliben, a tömeg
mozgásos események többször ismétlődtek, a mozgást beindító körülmények is 
ezek szerint ismételten visszatértek. Mindenesetre leszögezhető, hogy Eger és 
Noszvaj vidéke a késő-kiscelliben tektonikailag „nyugtalan" régió volt, és nem 
hiányzott a nem túl közeli vulkáni tevékenység sem. A kövületszegény, közel 
2 0 m vastag homok, finomhomok, tufás homok szerintünk szintén gravitációs 
tömegmozgással keletkezett ( 4 . egység a 2 . ábrán), akárcsak a rátelepülő tufás, 
homokos kavics, kavicsos tufa ( 5 - 6 . egység). A gyakori limonit-lencsék, limonit-
padok eredetét nem tanulmányoztuk, de összfügghet a vulkáni tevékenységgel, 
vagy a tufák mállásával. A szelvénynek ebben a magasabb szinttájában már alig 
van pélit. Vastagabb kavicspad még előfordul, de uralkodó a homok. A nagy
imányi domboldalon feltárt Kiscelli Agyaggal kezdődő, zagyárakkal, törmelék
folyásokkal átülepített rétegeket tartalmazó, kb. 8 0 m vastag, felfelé durvuló 
rétegsor (Noszvaji Tagozat) nagy valószínűséggel egy kisebb mélytengeri törme
lékkúp vagy annak egy lebenye progradációjával keletkezhetett (cf. WALKER 1 9 7 8 ; 
MUTTI 1 9 9 2 ) . Bár a mélybe érkező üledék szemcsemérete és a forráshelyek száma 
szerint 1 2 törmelékkúp típus különíthető el (READING & RICHARDS 1 9 9 4 ) , itt az 
eredeti, egyszerű háromosztatú modellt (WALKER 1 9 7 8 ) követhetjük csupán, az 
adatok pontszerű volta, s a korlátozott feltártsági viszonyok miatt. Ugyanezért 
nem lehetséges csak a nagy-Imányi feltárások figyelembevételével az üledéklera
kódás térszínének pontosabb meghatározása, melyre csak a szőlőskei és a mis
kolci szelvények együttes értelmezésével tehetünk kísérletet (1. majd 12. ábra). 

A kiscelli/egri határ valahol a glaukonitos homokkő ( 8 . réteg) alsó szegélyénél 
vonható meg. E határfelület alatt, tehát már a felső-kiscelli legmagasabb szint
jében, felbukkan egy jellegzetes makrofauna, amelyet végigkövethetünk 
szintállóan Egertől Noszvajig, mindig a glaukonitos homokkő közvetlen 
fekvőjében. E fauna a tenger elsekélyülését, az áramlások felerősödését jelzi. A 
továbbiakban mint „terebratulás-pectenes szint"-re fogunk utalni rá. A szub-
marin törmelékkúp-self rendszer progradációja világosan kitűnik Nagy-Imány 
szelvényéből ( 2 . ábra). A tenger elsekélyülése, amit a makrofauna jelez, a homok 
általánossá válása, a pélit megfogyása stb., mind ezt bizonyítja. A glaukonitos 
homokkő lerakódásának - egyben az egri korsz?knak - a kezdete új környezeti 
feltételrendszer megjelenését indikálja. Ennek lényege az lehetett, hogy tovább 
erősödött a self peremi régióit mosó áramlások ereje, az üledékképződés üteme 
hirtelen lelassult, ami kapcsolatban lehet a gravitációs tömegmozgások 
megszűnésével az adott régióban. Az üledékbehordás üteme lelassulhat klíma
változás vagy reliefenergia csökkenés miatt, ideértve az orogenezis sebességében, 
vagy más tektonikai aktivitásban beállt módosulásokat is. A klímát illetően a 
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paleobotanikai kutatások, így ANDREÁNSZKY (1965), HABLY (1991, 1993) és NAGY 
(1991) szerint nem voltak olyan nagy mértékű hőmérsékleti és csapadékbeli 
változások, amelyek az oligocén folyamán és a miocén elején gyökeres 
klímaváltozást, és ezen át a patakok drámai vízhozam csökkenését és eróziós 
tevékenységének lényeges hanyatlását okozták volna. A szárazföldről való 
behordás üteme visszaeshetett orogenetikus okokból is (1. később 12. ábra és 
magyarázata) vagy a terrigén hordalék a sekélytengeri régióban csapdázódott. 
Lehetséges tehát, hogy a folyamat beindulását a relatív tengerszint kismértékű 
emelkedése válthatta ki (csapdázódás). A self külső régiója, peremei, lejtője 
„éhezővé" vált. A következmény: glaukonitos homok szedimentációja kezdődött. 
Talán a helyi tektonizmus intenzitásának csökkenése okozta a transzgressziót? 
Habár tufa-eredetű szemcsék - melyek részben el is glaukonitosodtak, - nem kis 
számban megfigyelhetők az egri glaukonitos homokkőben is. E szemcsék azon
ban lehetnek bemosásos, áramlásokkal áthalmozásos eredetűek. Ugyanebben a 
horizontban a legfelső-kiscellitől némileg eltérő, pectinaceákban, magányos 
korallokban és még néhány visszatérő taxonban rendkívül gazdag újabb helyi 
makrofauna-szint mutatható ki (BÁLDI-BEKE M . & BÁLDI T. 1974a,b; BÁLDI et al. 
1999). 

Noszvaj, Szőlőske, kavicsbánya 

A falutól DNy-ra kb. 3 km-rel, a Kavicsos-tető 331 m m.p.-tói DDK-i irányban 
mélyült hatalmas kavicsbánya. E-i fala néhol megközelíti a 100 m magasságot 
(CSILLAG 1988, kézirat). A kavics-összlet korát még az utolsó „hivatalos" földtani 
térképezés is „burdigalai"-nak írta le. A kavicsanyag CSILLAG szerint különféle 
eredetű kvarcit és tűzkő, az egyes kavicsszemek a rétegek többségében kitűnően 
gömbölyítettek. A Bükkidákból való eredést már helyszíni vizsgálattal is meg 
lehet állapítani, de vékonycsiszolati petrográfiai tanulmányai alapján SZÁLAI 
(1978, szakdolgozati kézirat) ezt megkísérelte bővebben is bizonyítani a K-re 
húzódó, vesszőskei domb-sor, Forró-kút feletti kavicsain. A lehordott anyag 
lényegében azonos a Noszvaj nagy-imányi lelőhelyével is, habár részletes 
kőzettani összehasonlító tanulmány még eddig nem készült e témában. 

Az 4. ábra mutatja be a a feltárás korábbi állapotát (jelenleg sajnos rekultiváció 
alatt áll) madártávlatból, melyből képet nyerhetünk az egyes fejtési szintek és a 
rétegződés kapcsolatáról. Az 5. ábra a feltárás teljes szedimentológiai szelvényét 
mutatja. Ugyanitt tüntettük fel a kavicssorozatból folyamatos üledékképződéssel 
kifejlődő, összességében kb. 6 m vastag fedőösszletet (számozott rétegek 
negyedik szinten felül), mely a kavics korának és fáciesének meghatározása 
szempontjából is kulcsfontosságúnak bizonyult. Ennek a szakasznak nagy 
jelentőségét CSILLAG János már korábban felismerve, jobban feltáratta itt a 
partfalat. Neki köszönhető tehát, hogy a fedő részletes szelvényét felvehettük, és 
paleontológiái célokra begyújthettük 1986-87-ben. 

A bánya hat fejtési szintje homok, kavicsos homok, homokos kavics és konglo
merátum váltakozását tárja fel, mintegy 70 m összvastagságban. Az eredeti réteg
dőlés meghatározását a másodlagosan keletkezett limonitsávok megtévesztő 
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4. ábra. Noszvaj, Szőlőske, a kavicsbánya madártávlati képe (CSILLAG 1 9 8 6 , kézirat után módosítva) 

Fig. 4 Birds eye view of the Szőlőske gi-avel pit (modified after CSILLAG 1 9 3 6 ms) 

hatása megnehezíti. Valójában a szöveti jellegek és a szemcseméret, szemcse
összetétel nem túl határozott változásai által kijelölhető réteghatárok követésével 
megmérhető, az egyes képződmények egymáshoz viszonyított pozíciója meg
adható. 

Az alsó udvar talpán „mocsaras" vízelvezető árok jelzi az agyagos kifejlődésű 
fekü - a Kiscelli Agyag - jelen bányagödör felszínéhez közeli jelenlétét (vö. még 
7. ábra szelvényével). Az első szinten jellegtelen kavicsos homok, viszonylag jól 
osztályozott durvahomok, darakavics és rosszul osztályozott - néhol elmosódott 
keresztrétegzést mutató - kavicsos homok található. A felette levő udvarokban 
megfigyelhető a kavicstartalom növekedése, az alsó kavicsos homokot 
mátrixvázú, majd még feljebb szemcsevázú gyengén kötött konglomerátum 
helyettesíti. Ez utóbbiban a 8 -10 cm-es kavicsátmérő sem ritka. A fáciesek 
oldalirányú átmenete az osztályozottság javulásával, a homokos mátrix 
mennyiségének csökkenésével, valamint az uralkodó szemnagyság növe
kedésével fokozatos. Sem a kavicsos homokban, sem pedig a homokos kavicsban 
a rétegződésre utaló biztos jeleket nem lehet észlelni. A felső udvarokban feltárt 
konglomerátumban azonban vékonyabb homok-betelepülések, és viszonylag 
karakteres szemcseméret-változások nyomán kijelölhetők a réteghatárok (4. fény
kép). A negyedik szinten mintegy 1,5 m vastag homok betelepülésre valószínűleg 
terheléses eredetű irreguláris réteghatárral következik a konglomerátum (5. 
fénykép). Ugyanitt a konglomerátumban normál gradáció is megfigyelhető (6. 
fénykép). 

Az „alsó" kavics" szintje felett következik a kavicsos homok, homok, dara
kavicsos homok szintje. Ennek egy jellegzetes, jól követhető képződménye, az 
úgynevezett „örvénygömbös" középszemcsés homok. A CSILLAG Jánostól 



Noszvaj, Szölőske 

kövületes EGRI AGYAG (NP 24, P21) 
6 / > 10 cm mészkő betelepülés 

glaukonitos homok 
Pecten burdigalensis-szel, 
magányos koraitokkal 

(Báldi, 1987) 

(Sztanó & Tari, 1991) 

5. ábra. Noszvaj, Szőlőske üledékföldtani szelvénye (SZTANÓ et al 1991 után) 

Fig. 6 Sedimentological setiom at Noszvaj, Szőlőske gravel pit (after SZTANÓ et al. 1991) 
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4. fénykép Szemcsevázú konglomerátum és darakavicsos homok egymásratelepülése Szőlőskén. A 
homokban látható limonitos festésű sávozottság másodlagos „álrétegzés", amely teljesen független a 
kőzet eredeti rétegzettségétől és szöveti jegyeitől 

Photo 4 Superposition of clast-supported conglomerate and granuly sand at Szőlőske. Thin „lines" dyed by 
limonite are secondary features cutting true bedding 

5. fénykép Terheléses réteghatár kavicsos homok és szemcsevázú konglomerátum között Szőlőskén. 

Photo 5 Load structures between pebbly sand and clast-supported conglomerates 
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6. fénykép Gradált konglo
merátum rétegek eróziós 
egymásratelepülése Sző
lőskén (lépték egy szem
üveg alul) 

Photo 6 Normal gradation 
in the clast-supportcd con
glomerate (indicated by 
arrows). For scale see the 
ocular at the bottom 

származó elnevezés rendkívül találó, ugyanis mintegy 20 cm átmérőjű kerek 
alakzatban, alul éles kontúrral, felfelé mind elmosódottabb határral, normál vagy 
csóvás gradációban kifejlődött aprókavics halmazok települnek az amúgy 
viszonylag egyveretű homokba. Ezen „gömbök" némelyike magányos, mások 
láncban állnak (7. fénykép), mintha egykor összefüggő réteget alkottak volna. 
Ennek ellentmondani látszik, hogy valóban gömbölyded halmazokról van szó, 
melyek a falba befelé haladva szintén véget érnek. 

Az összletet ismét durvább szemcseösszetételű kavicsos homok rétegei zárják, 
melyek ma már csak a legalsó udvarban figyelhetők meg. 

A negyedik bányaszint bejárati részén fordulnak elő a kavicsösszlet fedő
képződményei (számozott rétegek 5. ábrán jobbra felül), mint azt már említettük. 

1. Sárga, középszemü és durvahomok, benne diszpergált kavicsok. A ka
vicsok 98%-ban „kova" és tűzkő anyagúak. Lencsékben, zsinórokban dúsulnak, 
átmérőjűk átlag 0,5 cm, max. 3 cm, alakjuk lapos. 
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7. fénykép Láncba rendeződött „örvénygömbök" - feltehetően üledékfolyósodással kapcsolatos 
vízkiszökési- (tál-) szerkezet Szőlőskén 

Photo 7 „Eddy-balls" arranged in chains were formed most likely as water escape features connected to 
fluidization of the sediments 

2. Rendezetlen kavics homokos mátrixban, vastagsága 0,5 m. A kavics-szemek 
részben jól gömbölyítettek, de egy részük sarkos-éles, gyengén koptatott. 
Atlagátmérő 2 cm, a max. 5 cm. 

3. 0,3 m vastag aprókavicsos homok. 
4. 1,5 m vastag kavics homokos mátrixban (vö. 2. réteg), mely felfelé normál 

gradációval á tmegy az 
5. 1 m vastag, g laukonitos , aprókavicsos, zöldes színű homokba. A 

glaukonitos h o m o k kavicsainak átmérője 0,5-1,0 cm, kissé sarkosak vagy 
gömbölyí te t tek. „Sivatagi máz"-hoz hasonlatos bevonatot észlel tünk a 
kavicsokon. Ebben a rétegben találhatók az első makrofauna maradványok, igen 
gyenge megtartási állapotban. A leletek a „Pecten burdigalensis" LAM . alakkörbe 
tartoznak. (A Pectinacea-k most állnak revízió alatt, azért itt is és más helyen is e 
tanulmányban csak idézőjelben írom le a korábbi elnevezéseket, vö. MANDIC in 
BÁLDI et al. 1999.) 

6. molluszkás agyag, alsó részén 10 cm vastag, kissé szétszakadozott kalcipátit 
betelepülés (CSILLAG 1988, kézirat). Ez utóbbit korábban mindannyian tévesen 
„tufa-betelepülésnek" véltük. A molluszkás agyagot alkotó szemcséknek 50%-a a 
2 um és 90%-a az 50 um alatti tartományba esik. 46%-a kvarc, 40%-a agyagásvány 
(domináns montmorillonit és illit), 7 - 7%-a földpát és kalcit. A finom szemcsézet 
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ellenére az egész agyagos kőzetben elszórtan található egy-egy 1-3 mm-es, 
koptatott, fényes felületű kvarcit-kavics. A glaukonit az agyagban is 
megtalálható, mint pl. foraminifera ház-kitöltés. Ez a glaukonit autochton voltát 
bizonyítja. További ásványos összetevők közül említendő még az 
elmaradhatatlan limonit (valószínűleg ilmenit-magnetit mállásából), továbbá a 
klorit és a biotit. Ez utóbbi kettő teljesen új, a kavicsbánya egész rétegsorából 
egyébként hiányzik. 

A molluszkás agyag jelentőségét az adja, hogy az 5. réteg glaukonitos homokját 
nem számítva, a hatalmas szőlőskei szelvény első olyan rétege, s egyben fedője, 
mely gazdagon tartalmaz értékelhető nannoflórát, mikro- és makrofaunákat. 
Nannoflórát talált a 6. réteg anyagában BÁLDI-BEKE Mária, akihez SZENTPÉTERY 
Ildikó közvetítésével jutottak el minták CSILLAG Jánostól. ВЕКЕ M. SZENTPÉTERY-
hez címzett kéziratos jelentésében már 1986-ban megállapította a molluszkás 
agyag nehezen elválasztható NP 24/25-ös nannozónába tartozását, kizárva ezzel 
a „burdigalai" kor lehetőségét. Kimutatta a kérdéses képződmény késő-kiscelli-
egri (oligocén) korát. Egyidejűleg szintén egri kort állapított meg KORECZ-LAKY 
Ilona is a foraminiferák alapján. Ugyanebben az évben a helyszínen újabb 
mintákat vett és makrofaunát gyűjtött a szerzők egyike (B. T.). 1987-ben e gyűjtési 
munka folytatódott, és az alábbi makrofauna került ki e pár órás kiszállás alatt: 

Mollusca: Nucula cf. mayeri HÖRNES, Costatoleda psammobiaeformis TELEGDI-ROTH, 
„Chlamys sp.", „Pecten burdigalensis" LAMARCK, Saxolucina sp., Hinia schlotheimi 
BEYRICH, Cassis sp., Cassidaria nodosa SOLANDER in BRANDNER, Volutilithes 
permulticostata TELEGDI-ROTH, Scaphander cf. lignarius GRAT., Dentalium simplex 
MiCHELOTTi, D. kickxi NYST, etc. Bryozoae, magányos korallok makroszkóposán 
észlelhető, nagyméretű, kis-bentosz foraminiferák, mint a Nodosaria, 
Lenticulina, Robulus. 

A Noszvaj, szőlőskei rétegsor kora, az 5. és 6. réteg makrofaunái, valamint 
nannoflórája alapján határozható meg. A makrofauna igen világosan kapcsolódik 
a kora-egrihez, az Egri Formáció két tagozatának: a glaukonitos homokkőnek és 
a molluszkás agyagnak a fosszüia-együtteseihez. A „Pecten burdigalensis" alakkör 
és a magányos korallok feltűnése a glaukonitos homokkő tagozat jellemzője (pl. 
Novaj: BÁLDI-BEKE & BÁLDI 1974a, b; BÁLDI 1973; BÁLDI et al. 1999). Ugyanakkor a 

Hinia schlotheimi, Costatoleda psammobiaeformis, Volutilithes permulticostata 
majdnemhogy „vezérkövületei" a molluszkás agyag szinttájának, amelyet az egri 
Wind-féle téglagyárban, Novajon és a típus terület más lelőhelyein is tanul
mányozhatunk. E tagozat Egertől Esztergomig és Budafokig szinte folyamatos 
kőzettestet alkot az oligocén rétegsorban, mindig a Kiscelli Agyag felett, az egri 
alsó szinttájában (pl. BÁLDI & NAGY-GELLAI 1990). A szőlőskei feltárásban talált 
taxonok javarésze evolúciós szempontból mélyen az oligocénben gyökerezik, és 
faji szinten alig, vagy egyáltalán nem változott. De európai viszonylatban is új, 
felső-oligocén-miocén elem a Hinia schlotheimi és a Nucula cf. mayeri. Régebben 
még ideszámítottuk a „Pecten burdigalensis"-t is, melynek legtöbb formája ismeret
len a mélyebb oligocénből, sőt „per definitionem" indikálta az egri alsó határát 
(vö. BÁLDI & SENES 1975). A feljebb említett okból azonban rétegtani értéke
léseinkből egyelőre kihagyjuk. 
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Összhangban tehát a nannoplanktcm vizsgálatok eredményeivel, megálla
píthatjuk, hogy a makrofauna is teljesen cáfolja a „burdigalai kor"-t, és a vastag 
kavicsösszlet fedőrétegeinek a helyzetét az egri emelet alsó szinttájába utalja. 
Ezáltal maga a kavicsösszlet egésze a késő-kiscellibe helyezendő, azaz lénye
gében Noszvaj-Nagy-Imánnyal egyidős. Ez utóbbiban - mint láttuk - ott van a 
tipikus felső-kiscelli tengeri makrofauna. 

Faciológiai vonatkozásban is igen érdekes adatokat hoztak e fedő rétegek. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a tenger mélysége mind a glaukonitos, mind a 
molluszkás agyag lerakódásakor még mindig elég tetemes volt. Meghaladta a 7 0 
m-t, de esetleg a 1 2 0 m-t is. A Wind-gyári szelvényben e fácies az országos 
átlaghoz képest igen sekély (vö. táblázat p. 4 8 8 . ) , a szőlőskei molluszkás agyag 
nagyobb mélységben képződött. E batiális-mélyszublitorális viszonyok a 
kavicstömeg felhalmozódási módjának megértéséhez is hozzásegítettek. 

A szőlőskei rétegsor szedimentológiai értelmezése 

A szőlőskei durvatörmelékes rétegsor, akárcsak a Noszvaj-nagy-imányi 
konglomerátumok, egyértelműen gravitációs tömegmozgások eredményeként 
keletkezett. A kavicsos homok-homokos kavics-kavics laterálisán összefogazódó 
sorozata az átülepítési folyamat összetett voltát, a lezúduló törmelékanyag 
oldalirányú hígulását, a mozgásmód változékonyságát jelzi. Leggyakrabban 
kavicsos szemcsefolyás és nagy sűrűségű kavicsos-homokos zagyár és átme
neteik határozhatták meg az üledékképződést (cf. MUTTI 1 9 9 2 ) . Az átmeneti 
fázisban megfigyelhető többek között a turbulens/lamináris áramlási formák 
átváltása jelentős sebességcsökkenés és/vagy az áramló közeg vastagságának 
növekedése következtében. Ehhez járulhat az ár gravitációs szétkülönülése 
sűrűbb, lassúbb alsó szőnyegre, egy intenzív turbulencia által hajtott középső 
zónára és egy egészen híg, a környező állóvízzel keveredő pélites felhőre. A pélit 
frakció, sőt esetenként a finomhomok is bekerülhet a kísérő „felhőbe" a 
pórusfolyadék erős fel-(ki-)áramlása által. Az eredmény a kiindulási keveréktől, a 
mozgás során eltelt időtől és az egyes folyamatok intenzitásától függően alakítja 
ki az adott helyen lerakódó kavics-homok-pélit üledékszerkezeteit, arculatát: a 
szemcsefrakciók egyre kifejezettebb elkülönülésével, méretük csökkenésével, és 
a szöveti kép rendezettségének növekedésével. 

Az „örvénygömbök" eredetére legalább háromféle magyarázat is adódhat. A 
már lerakódott homok és gradált kavics rétegeinek ismételt áthalmozódásával 
keletkezhettek, terheléses eredetű átmozgás hatására (cf. O W E N 1 9 9 6 ) . Mindez az 
üledék alig konszolidált áUapotában kvázi határfelületek nélküli keveredést 
eredményezhet. Ennél valószínűbb azonban, hogy egyszerre, egyetlen anyag
áramlás - vizes-homokos-kavicsos keverékéből - ülepedtek le, melynek belső 
turbulenciája gócokba gyűjtötte az eredendően homogén zagyból a kavicsokat, 
kialakítva a gradált kavicsgömböket. E mechanizmus feltételezése merő speku
láció, ilyen, vagy ehhez hasonló példát a szerzők az irodalomból nem ismernek. 
Környezetüknél nagyobb szemcsékből álló kavicshalmazok ismertek, kelet
kezésük az áramló üledéktömegen belül, a nagyobb kavicsok, - mint „akadályok" 
- körül kialakuló áramvonal-csomókhoz kötődik (POSTMA et al. 1 9 8 8 ) . A kialakulás 
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mechanizmusa, és a kavicshalmaz szerkezete ahhoz hasonló, amit patak
medrekben is megfigyelhetünk egy-egy görgeteg áramlás árnyékos oldalán (cf. 
COLLINSON & THOMPSON 1986). A halmazok ilyen eredeztetése azonban a gradált 
belső szerkezetet nem magyarázza. Harmadik, talán legvalószínűbb meg
oldásként, likvidizáció, részleges üledékfolyósodás jöhet számításba (cf. L O W E 
1975). Véleményünk szerint ehhez azonban előzőleg legalább 15-30 cm vastag 
gradált homokos kavics ismétlődő rétegeinek kellett volna leülepednie. Az 
ülepedést nem sokkal követő pórusvíz feláramlás ereje teljesen felszaggathatta az 
eredeti rétegzett szerkezetet, magával ragadta és felkavarta a homokfrakció nagy 
részét, mely teljességében újraülepedett a többé-kevésbé érintetlenül hagyott, 
enyhén tál alakúvá deformált, gradált kavicshalmazok körül. A szőlőskeihez 
némileg hasonló gradált, viszonylag kerekded kavicshalmazokat - ún. zseb
szerkezeteket - észlelt egy pliocén legyeződelta meredek lejtőjén POSTMA (1983). 
Itt azonban litológiailag lényegesen változatosabb rétegsorban, gyakran teljesen 
eltérő szemcseméretű anyagba ágyazva találhatók, a szőlőskeinél kevésbé 
osztályozott kavicshalmazok. POSTMA (1983) szerint azonban részleges üledék
folyósodás és vízkiszökés csak a zsebek anyagát érintette, mint azt a bennük (is) 
néhol található pipák jelzik. 

Mindezek a folyamatok viszonylag meredek tenger alatti térszínt, nem 
túlságosan nagy távolságú áthalmozást valószínűsítenek. A feltárt rétegsor 
önmagában törmelékkúp meglétét nem bizonyítja, azonban a nagy-imányi és az 
alábbiakban tárgyalandó egyéb gravitációsan átmozgatott összleteket tartalmazó 
rétegsorok ismeretében mégiscsak egy vagy több törmelékkúp valószínűsíthető. 
A törmelékkúpok „proximális" felső szakaszáriak kis területét építi fel az ural
kodóan durvaszemcsés (kavicsos) kitöltésű csatorna, a felső szakasz jelentős 
tömegét a pélites üledékekkel jellemzett csatornán kívüli rész alkotja (cf. WALKER 
1978). A Noszvaji Tagozat („terebratulás-pectenes zóna") területileg elszigetelt 
„lencsében" fordul elő, melyek kiterjedése nem több 2 - 3 km-nél. Miközben 
Noszvajon elterjedt a közeli egri Wind-gyár, a novaji Nyárjas szelvényeiből 
teljesen hiányzik e fácies Ugyanezt látjuk a Sajóvölgyi-medencében is: a 
Múcsony-136. sz. fúrásban a Kiscelli Agyagból közvetlenül és konkordánsan 
fejlődik ki az alsó-egri molluszkás agyag (BÁLDI & RADÓCZ 1965,1971; BÁLDI 1983, 
p. 224). Ezek alapján a szőlőskei kavics feltehetően csatornakitöltésként kelet
kezett a kúp felső szakaszán, miközben Nagy-Imányon - legalábbis kezdetben -
csatornamelléki pozícióban folyt az üledékképződés, melyre a közbetelepülő 
újlaki faunás agyagrétegek is utalhatnak. A nagy-imányi szelvény felsőbb szaka
sza szintén csatornakitöltés lehetett, mely körül - a fel nem tárt - agyagos-
aleuritos - tipikus Kiscelli Agyag (!?) - fáciesek domináltak. 

Ugyancsak feltételezhető lenne egy kis kiterjedésű mélyvízi legyeződelta (cf. 
N E M E C & STEEL 1988), amely kellőképp közeli szárazulatot és nagyon gyakran 
erős tektonikai hatást is feltételez. Utóbbi bizonyításához további feltárások 
lennének szükségesek, melyekben a geometriai viszonyok (szállítási irány, dőlés
szögváltozás, stb.) tisztázódhatnának. 

A gravitációs tömegmozgások nagyjából az egri elejéig véget értek. Az egri 
rétegek e területen nem tartalmaznak gravitációs üledékfolyással keletkezett 
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A. Schréter B. Balogh 

6. ábra. Noszvaj, Boldogasszony-dűlő szelvénye és értelmezései 

Fig. 6 Section and interpretations by different authors at Noszvaj, Boldogasszony-dűlő 

kőzeteket. A glaukonit dúsulása az áramlások élénkülésének, az üledékképződési 
sebesség csökkenésének, kondenzált szedimentációnak indikátora. 

Noszvaj, Boldogasszony-dűlő 

Ez a lelőhely kisebb feltárások: alkalmi kavics-gödrök, dűlőút bevágás, 
vízmosás stb. sorozatából áll. Noszvajtól E-ra, Síkfőkúttól ÉK-re található, kb. 
1 km-re a falu szélétől és Síkfőkúttól is. Szorosan kapcsolódik hozzá még a 
Herceg-oldal eddig nem vizsgált területe valamint a Seres-tető még vizsgálandó 
konglomerátuma. A feltárt rétegsor az erdő szélén kezdődik. Az útbevágás 
csapása É-D-i. A gyenge feltártsági viszonyok miatt csak három rétegcsoportot 
tudtunk elkülöníteni. A 6. ábra Síkfőkút és Boldogasszony közötti szelvénye 
mutatja be e rétegcsoportok egymáshoz viszonyított feltételezhető helyzetét. A 
gyenge feltártsági viszonyok miatt a felvétel idején, 1962-ben is maradhatott 
helye a feltevéseknek. A 6. ábra három megoldást mutat be. A „C" szelvény a 
szerzők jelen véleménye, amely lényegében hasonló SCHRÉTER Zoltán (1943, 1952 
és kéziratos térképek, jelentések) felfogásához („A" szelvény). Az „A"-"C" 
szelvény (6. ábra) magyarázata: 

1. Aleuritos, vagy finom homokos szürke agyag, limonit-konkréciókkal, 
növényi- és makrofauna nyomokkal. A szerzők egyike (B. T.) megfigyelte a 
Síkfőkútra vezető országút É-i oldalán egy 1962-ben épülőben volt ház mögötti 
kisebb bevágásban. Feljegyzései szerint „felső-oligocénnek" vélte. SCHRÉTER („A" 
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szelvény) ugyanezt a képződményt Kiscelli Agyagnak térképezte. Ebből 
adódóan a 2. és 3. réteg kavicsait és homokkövét „Hárshegyi Homokkőnek" 
ítélte. 

2. Szürke durvahomok, sárgás homokos agyag homokkő-betelepülésekkel. 
Nagyforaminiferás (pl. Heterostegina sp.), néhány gyenge megtartású nagy 
kagyló: Pitar sp., Cardiocardüa cf. laurae maradványaival. Kora már csak a fedő 
miatt sem lehet egrinél fiatalabb - szerintünk. 

3. Kövületes konglomerátum és szürke durva homokkő. A kövületek meg
tartása igen gyenge, csak a kacithéjúak teknői maradtak fenn. Az aragonitos 
vázaknak csak köbeiéit vagy gyenge lenyomatait láthattuk. Előttünk ezzel a 
faunával senki sem foglalkozott érdemben. B . T. 1962. évi noszvaji terepi bejárásai 
során BALOGH Kálmán említette ( B . T -nak) , hogy az ő meggyőződése szerint ez 
a boldogasszonyi kavics - szemben SCHRÉTER-rel - „burdigalai" korú. Felkérte 
B . T-t, hogy a kontroll kedvéért gyűjtse be és határozza meg a makrofaunát. A 
fauna gyakorlatilag kevés rokonságot mutatott az eggenburgi (akkor még 
„burdigálnak" nevezett) hasonló fáciesű molluszkáival. BALOGH K., - B . T gyér 
eredményeit publikálta - hivatkozással - térkép-magyarázójában (BALOGH 1964; 
BÁLDI in BALOGH & RÓNAI 1965, p. 45). Az általa felsorolt, B . T-tól származó 
taxonok a következők: Magányos korallok: Flabellum sp., etc., Mollusca: „Chlamys 
ex äff. macrotis SOWERBY" , „Ch. ex äff. varia L . " , „Pedert fuchsi styriacus HILBER", 
Ostrea sp., Arca noae L . , Megacardita cf. arduini BROGNIART, Phacoides sp., Pitar sp., 
(?)Paphia sp., Turritella ex äff. venus d ' O R B i G N Y , Polinices sp. B . T. szerint még Venus 
sp., három Lucinida sp., Anomia sp., cápafogak is előfordultak. A fauna jellege 
fiatalnak tűnik, csakhogy e meghatározások részben pontatlanok, részben eleve 
jelzik a bizonytalanságot. Az Arca noae elég jó megtartású példánya volt talán az 
a tényező, amelyre alapozva a fauna korát - habár kérdőjelesen, ami sajnos 
BALOGH munkájából kimaradt, - burdigalainak ítélte B.T. Valamivel később 
felismerte, hogy az említett Arca sokkal inkább azonosítható az oligocén Arca 
biangula LAMARCK fajjal, mely Európa-szerte elterjedt, főleg az oligocénben, de 
előfordul az eggenburgiban is. Nálunk a dobogókői (dömösi) egriben találta meg 
később BÁLDI (1973). A Pecten fuchsi styriacus-t pedig a hozzá rendkívül hasonló, 
de oligocén Pecten arcuatus BROCCHI fajjal tévesztette. így BALOGH preokkupált 
álláspontját mindez csak erősítette. A noszvaji kavics-testek BALOGH K. (1964, D -
bükki földtani térkép, BALOGH in BALOGH & RÓNAI 1965, p. 45) munkáiban tehát 
mindenhol a „burdigal emeletbe" kerültek. Szerinte a 6. ábra „ B " szelvény
változata a valóság: a „miocén burdigalai kavicsok" diszkordánsan települnek az 
oligocén lepusztított felszínére. Összefoglalva: SCHRÉTER Hárshegyi Homokkő -
Kiscelli Agyag, jelen szerzők felső-kiscelli („Noszvaji Tagozat") - egri 
(?molluszkás agyag) sorozatot látnak a szelvény alapján, míg BALOGH az 
oligocénre diszkordánsan települő tengeri burdigalait. Az egész szelvény és 
fauna gondos újravizsgálatot igényelne, még akkor is, ha a környezet rétegtani 
adottságait is figyelembe véve, és a molluszka-fauna eddigi kritikus értékelési 
eredményeit szem előtt tartva, a „C" megoldás helyessége felől nincs kétségünk. 

A noszvaji Vesszős 420 m m.p. alatt húzódó (ma már aszfaltozott) erdészeti út 
bevágásának 1962-ben jól megfigyelhető szelvénye teljesen alátámasztja a 
noszvaji kavicsok koráról és fácieséről kialakított új képünket. Ez a feltárás a 
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7. ábra Noszvaj, Vesszős-tető-Forró-kút, útbevágás, útmenti csatorna szelvénye. Az 1962-es állapot 
(felvette В. T.) 

Fig. 7 Section along the Noszvaj, Vesszős-tetö-Forró-kút roadcut trench (drawn byB.T in 1962) 

Vesszősről az Avas-hegyre is áthúzódott, ahol a hegytetőn, a Forró-kút felett, attól 
K-re, a szőlőskeihez igen hasonló kavicsot kisebb gödrökben bányászták. A 
kérdéses útbevágás és útmenti árok alig 0,5 km-re van légvonalban Síkfőkúttól 
DNy-i irányban. Az 1962-ben felvett szelvényt a 7. ábrán mutatjuk be. Részletes 
magyarázata a következő: 

1. Szürke agyag, aleuritos agyag, finomhomokos aleurit, zöldes, agyagos 
bentonit rétegekkel és limonitos vagy bentonitos, zöldes tufa-betelepülésekkel. 
Minden valószínűség szerint a kavicsig, 1-5. rétegig terjedő sorozat a Kiscelli 
Agyaggal azonosítható. 

2. Tufa-betelepülések az agyagban. 
3. Kövületes agyagos aleurit (Heterostegina sp. [nagyforaminifera], Nucula sp.). 
4. Barna, zöld, tarka aleuritos tufa. 
5. Agyagos aleurit. 
6. A forró-kúti kavics és durva homok. Hasonló a szőlőskei előforduláshoz. 

Vastagsága, amennyi látható volt, több, mint 8 m. A vesszősi és forró-kúti 
szelvény jelentőségét abban látjuk, hogy itt hosszan a felszínre bukkant az a 
Kiscelli Agyag, amely a kavicstest fekvőjét alkotja. 

Eger és Noszvaj között, a Wind-féle téglagyártól KÉK-re kb. 4 km-rel, lég
vonalban alig 1 km-re a Noszvaj, szőlőskei feltárástól DNy-ra, egy ÉK-DNy-i 
csapásirányú szelvény mentén a felső-kiscelli és az Egri Formáció számos 
kibukkanása észlelhető, igen gyenge és hézagos feltártsági viszonyok mellett. E 
körülmény jelenleg is fennáll DÁVID Árpád (szóbeli közlés) szerint. A lelőhelyek 
felfedezője, LEGÁNYI Ferenc személyes tájékoztatása és naplója alapján 1965-ben, 
miután B.T a szelvényt bejárta, és tájékozódó jellegű makrofauna-gyűjtéseket 

Eger, Áfrika-dűlő - Sík-hegy 
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SíkJiegy 

8. ábra. Eger, Afrika-dűlő: vázlatos szelvény Sík-hegy-Afrika-dülőn át (felvette B. T. 1965-ben) 
(A számozott rétegek részletes magyarázatát lásd a szövegben) 

Fig. 8 Complied section across Eger, Afrika (drawn by B.T. in 1965) 

végzett, a 7. ábrán közölt, eddig publikálatlan szelvényvázlatot készítette. Publi
kációban is rövid ismertetést adott az itt található makrofaunákról BÁLDI ( 1 9 7 3 ) . 

SCHRÉTER ( 1 9 1 2 kézirat) már korán felismerte a mi „terebratulás-pectenes 
szint"-ünknek, tehát a turbidites Noszvaji Tagozatnak megfelelő homokos 
rétegeket, melyek a Kiscelli Agyag és a felső-oligocén térképi elválasztását 
nehezítették [„Felfelé a Kiscelli Agyag rétegei közé homokos rétegek is 
települnek, és átmennek a felső oligocén képződményeibe." - írta SCHRÉTER.] 
HEGEDŰS ( 1 9 6 2 ) Odontocyathus armatus és perarmatus magányos korallokat említ, 
nyilván a glaukonitos homokkőből. DETRE & JANKOVICH ( 1 9 7 0 ) 3 0 molluscafajt 
sorolnak fel az Afrika-dűlőből, továbbá foglalkoznak a már MEZNERICS ( 1 9 4 3 ) által 
leírt két Terebretula taxonnal. 

A Kiscelli Agyag erősen mangános változatát, egy, a noszvaji országút bevá
gásába mesterségesen mélyített, bemutatás céljait szolgáló feltárás tette jól hozzá
férhetővé a hatvanas évek végén (8. ábra). A Kiscelli Agyag feletti helyzetben 
észleltük az Afrika-dűlő apró feltárásaiban, különösen egy elhagyott, beomló-
félben lévő pincében azt a tufás homok, kavicsos durvahomok és rátelepülő 
glaukonitos homokkő összletet, mely gazdag volt makrofaunában ( 1 . réteg a 8. 
ábrán). A LEGÁNYl-féle gyűjtemény és В. T. gyűjtéseinek révén van némi képünk 
az itt előforduló makrofauna biofácieséről. A fekvő Kiscelli Agyag legfelső 
részéből LEGÁNYI még begyűjtött egy Propeamussium bronni példányt, mely 1 5 0 
méteresnél nagyobb tengermélységet jelez. Egyébként jelentékeny génusz- és 
faj-diverzitással gyakoriak a selfrégió pectinidái: nagy „Amussiopecten" és 
„Flabellipecten" fajok, legalább három „Chlamys" és „Aequipecten" faj. (Revízió 
folyamatban, azért vannak idézőjelben.) Igen gyakori a Volutilithes permulticostata, 
Ficus concinna, Xenophora sp. Megemlítendő továbbá még a Tortoliva (=Ancilla) 
subcanalifera, Cassidaria nodosa, Turritella div. sp. (nagy termetűek, közelállnak pl. 
a T. catagrapha fajhoz), Cerithium sp. ( = a n egerense) (ez is nagytermetű), 
Terebratula sp. (nagyméretű), Thyasira flexuosa, Corbula carinata, Cypraea sp., Cardita 
div. sp., Fusus s.l., Dentalium ex aff. haeringense, Teredo sp., nagy lucinidák stb. A 
lelőhely újrafeltárása és gyűjtése, az anyag revíziója sürgető feladat, annál is 
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inkább, mert félő, hogy a régi gyűjtések során adódott némi keveredés a legfelső 
kiscelli tufás-kavicsos homok és a glaukonitos homokkő faunái között. A Noszvaj, 
nagy-imányi lelőhellyel való nagyfokú rokonság miatt a két fauna paleoökológiai 
értékelésére majd együttesen kerítünk sort. Annyi előrebocsátható, hogy a 
mélyebb self, és selfperem környezetéből származnak e faunák. A Kiscelli 
Agyaghoz képest sekélyebb tengert indikáló biofáciesek. 

2. A molluszkás agyag itteni feltüntetése csak hipotézis, sosem volt eddig 
feltárva, és faunáját még málladékban sem észleltük. 

3. Megfelel a Wind-féle téglagyári sekélytengeri homokkő és pélit váltakozó 
összletének. A szőllőkben kiforgatott molluszka-héjtöredékek világosan utalnak 
e fácies jelenlétére. 

4. Brakkvízi homok, kavics. Elterjedt Eger környékén, így a Wind-gyáron, 
Ostoroson kívül az andornaktályai nagy homokbányában is felszínre bukkan. A 
Sík-hegyen szintén szántóföld barázdáiból gyűjthető Tympanotonus margaritaceus, 
Pirenella plicata, Theodoxus buekkensis, stb. jelzi a fácies itteni kifejlődését. 

A Miskolc-8. sz. mélyfúrás 

A fúrás helyét a 9. ábra mutatja. E pont 3 km-nyire van Miskolc-Tapolcától DNy-
ra, mindössze 1 km-re az alaphegységtől. Ennek ellenére nagyobb tektonikai, 
deformációs síkok nem metszik és nem érintik a feltárt rétegsort, amit a 
környéken felvett szeizmikus szelvény is alátámaszt. A fúrás 300-571 m között 
harántolt oligocén rétegeket, és oligocénben is állt le. A következőkben a szelvény 
vizsgálatát az oligocén részre korlátozzuk. 

A fúrás oligocén profilját B . T. személyesen is végig-vizsgálta Rákóczitelepen, 
habár ez nem sokban változtatott RADÓCZ 1987. évi igen alapos és gondos 
felvételén, amit később egy kéziratos jelentésben is összefoglalt (RADÓCZ 1988, 
kézirat). A rétegsor jelentőségét BÁLDI-BEKE (1988, kézirat) ismerte fel, amikor a 
325 m alatti, még általa is eleinte - tévesen - alsó-kiscellinek vélt rétegekben az 
NP 24-es nannozóna fiatal elemeit is felismerte. Hasonlóképp járt NAGY-GELLAI is 
a foraminifera vizsgálatok során. 

A nannoplanktonban BÁLDI-BEKE (1988 kézirat) szerint 325,8 m-től lefelé 
„megjelennek a tipikus alsó oligocén alakok, amelyek fajöltője az NP 22-nél 
feljebb nem nyúlik: így az Isthmolithus recurvus, Lanternithus minutus, 
Reticulofenestra placomorpha, stb. Ezek 325,8 m-től 570,0 m-ig folyamatosan és nagy 
gyakorisággal vannak jelen" (...) „A gazdag és változatos alsó oligocén 
nannoplankton együttes mellett mindvégig előfordulnak fiatalabb oligocén 
formák is, így a Discolithina latelliptica és Reticulofenestra lockeri .." (...) „A fúrás 
legmélyebb szakaszán fontos zóna-jelző értékű fiatal oligocén fajok fordulnak 
ismét elő: 529,0 m-ben gyakori a Cyclicargolithus abisectus, (NP 24 alján belépő faj, 
mely erre a zónahatárra a nem-trópusi területeken általánosan elfogadott 
zónajelző), 543,5 és 569,7 m-ben egy-egy példány Sphenolithus distentus (az NP 24 
alsó határának zónajelzője főként trópusi területeken), 567,6 m-ben egy példány 
Helicosphaera recta (fajöltője NP 24-25)." (...) „Ezek alapján a fúrás által harántolt 
üledék a legmélyebb részen sem rakódhatott le az NP 24-nél korábban." (...) „A 
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9. ábra. A Miskolc-8. sz. mélyfúrás helyének vázlatos térképi megjelölése (RADÓCZ Gyula kézirata 
nyomán) 

Fig. 9 Location map of the Miskolc-8 well (after ms. by RADÓCZ) 

gazdag és jó megtartású alsó-oligocén nannoplankton mindvégig másodlagos 
helyzetben fordul elő, a lepusztuló kőzet anyagában az átülepítés során a néhány 
mikron nagyságú coccolithok megtartási állapota nem változott." Figyelemre 
méltó tehát, hogy a vizsgált időben a Tardi Agyag jelentékeny tömegét erózió -
szubmarin vagy szubaerikus (?) - sújthatta (vö. 10. ábra). Fenti eredményeink 
durva közelítésben nem ellentétesek DUNKL et al. ( 1 9 9 4 ) Bükk hegységre (de nem 
az egész „Bükkidákra") vonatkozó hő- és kiemelkedés-történeti adataival, sőt 
azokat a mi szilárdabb sztratigráfiai bázisunkról tovább lehetne építeni. 

NAGY-GELLAI ( 1 9 8 8 , kézirat) foraminifera vizsgálati eredményei is azt 
bizonyítják, hogy a fúrás legmélyebb rétegei is még valamikor a késő-kiscelliben 
képződtek. Az általa a legmélyebb szinttájakból is említett taxonok közül CICHA 
et al. ( 1 9 9 8 ) munkáját alapul véve, melyben SZTRÁKOS segítségével a Paratethys 
foraminiferáinak fajöltői is szerepelnek, az alábbiakat állapíthatjuk meg: a 
Bolivina fastigia fastigia, a Planulina ambigua szép példányokkal előfordul a fúrás 
talpa közelében, 5 7 0 m-ben, de kiugróan gyakori - a P. ambigua - 4 2 0 - 4 3 0 m-ben 
(10. ábra). Mindkét taxon a felső-kiscellitől a felső-egriig gyakori. NAGY-GELLAI 
különösen a Planulina ambigua fontosságát hangsúlyozza, miután ez a faj már 
MAJZON és SZTRÁKOS jelzése szerint is valóságos szintet alkot a Kiscelli Agyag felső 
részében és az alsó-egri glaukonitos homokkő szinttájában. HORVÁTH ( 1 9 8 5 ) úgy 
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10. ábra A Miskolc-8. sz. mélyfúrás szelvénye és értelmezése (felvette RADÓCZ & BÁLDI) 

Fig. 10 Lithology, macrofauna and stratigraphy of Miskolc-8 well (after RADÓCZ & BÁLDI) 
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véli, hogy a P. ambigua FRANZENAU egyes esetekben, gyakorisága alapján a Mio-
gypsinoides complanata zóna egyik indikátora lehet (egri bázisa). Az Escornebovina 
cuvillieri a priabonaitól az kora-egriig élt, a Miskolc-8. fúrásban 530 m-ben 
észleltük. Érdekes, hogy a Paragloborotalia opima opima is megkerült a fúrásból 
(530 m). E planktonfaj valószínűleg a felső-kiscellire korlátozódik, a Tardi 
Agyagban, és a Budai Márgában nem fordul elő, és egriben való előfordulása is 
vitatható (BÁLDI et al. 1999). 

A Miskolc-8. sz. mélyfúrás szelvényét a 10. ábrán közöljük. A 301-326 m közötti 
szakasz az Egri Formáció legalsó tagozatával, a glaukonitos homokkővel 
azonosítható. Makrofaunában itt szegény: Ficus concinna, Teredo sp., Bathysiphon 
sp. volt e rétegekben felismerhető. Képződési mélységét a self peremi régiójában 
kell keresni, ahol bőséges tengeráramlások hatottak. Uralkodóan finomhomok, 
homokos pélit alkotja, de van egy vékony kavicsos, konglomerátumos zsinór is 
közbetelepülve. A legalább 130 m-es tengervíz-mélységet a Bathysiphon sp., és a 
makroszkóposán is észlelhető kis-bentosz foraminiferák jelenléte valószínűsíti. A 
326-379 m közötti szakaszt szürke finomhomok alkotja változó mennyiségű 
aleurittal. Laza, gyengén vagy nem rétegzett, a homokosabb részekben kevés 
meszes cementáció észlelhető. Makrofaunája gyér: Thyasira flexuosa, Thyasira sp., 
Corbula sp., Dentalium sp., Lucinidae, Venus sp. (ez igen apró termetű, közelebbi 
meghatározása még eddig nem történt meg). 

379-402 m között finom homokos aleurit, finom homok, durva kavics
betelepülésekkel található. A kavicsok átlagos átmérője 5 -6 cm, de előfordul 10 
cm-es is. 

402-434 m finomhomokos aleurit. 
434-438 m kavicsos iszapkő. A kavicsok között sok a lekerekítetlen, átmérőjűk 

1-10 cm közötti. 
438-444 m kavicsos finom homok. 
444-445 ,5 m között kavicsos iszapkő. 
445,5-472 m finom homokos pélit. 
472-500 m: finom homok pélites mátrixban, homokos aleurit, 477 m-nél 10 cm 

vastag kavicsos betelepülés, a kavicsok laposak és gömbölyűek, átmérőjűk 1-2 
cm. 478 m kavicsos betelepülés, Nucula sp. 480 m polimikt kavicsos betelepülés. 
481 m 5 cm vastag polimikt kavicsos betelepülés (kavics-átmérő: 0,5-2 cm). 486 m-
ben Limopsis retifera GOLDFUSS. 491 m-ben tellinidák. 

500-505 m agyagos aleurit benne apró kavics van diszpergálva. 
505-512 m között finomhomokos agyagos aleurit, 507 m-ben Dentalium sp. 
512-513 m aprókavicsos homokos pélit. 
513-570 m között agyagos aleurit, kavicsok nincsenek. Bathiális fosszíliák: 

Bathysiphon sp, (516 m, 538, 560 m, ez utóbbiban sok!), Saxolucina sp., Costatoleda 
psammobiaeformis, Malletia sp.(538, 553, 558 m), Vaginella sp., Propeamussium sp., 
Venus sp. 
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A Miskolc-8. sz. fúrás szedimentológiai értelmezése, korrelációja az Eger környéki 
oligocén képződményekkel 

A Miskolc-8. sz. fúrás szelvényének értelmezésekor legjobb abból kiindulni, 
hogy a 3 2 7 - 3 8 7 m közötti, valamint az 5 1 3 - 5 7 0 m közötti intervallumok üledékes 
kőzetei autochtonok, tehát nem gravitációs tömegmozgás szállította anyagukat 
végső betemetődési helyükre. A 3 0 1 - 3 2 6 m közötti szakasz az Egri Formáció 
legalsó tagozatával, a glaukonitos homokkővel korrelálható. Ez a tény egyébként 
jó rétegtani tájékozódási ponttá avatja e szintet. A következő szakasz, bár gyéren, 
de még tartalmaz elég jellegtelen makrofaunát, amelynek összetétele a self 
mélyebb szublitorális övezetére utal, tehát még mindig nem batiális. A glaukonit 
hiánya, a kavics ritkasága az áramlások gyengébb erejét dokumentálták. A 
mélyfúrás legalsó szintjét felépítő agyagos aleurit, agyag ( 5 1 3 - 5 7 0 m között) 
viszont kétségtelenül a self legmélyebb övében, vagy még lejjebb képződött. A 
Limopsis, Propeamussium, Malletia, továbbá pteropodák (Vaginella) előfordulása 
alapján a fúrás 5 1 3 - 5 7 0 m közötti szakaszának üledékei legalább 2 0 0 m mély 
tengerben rakódtak le. 

A 3 8 7 - 5 1 3 m közötti, száz méternél vastagabb összlet jelentős hányadát, ha 
ugyan nem az egészet, gravitációs tömegmozgások által mélybeszállított üledék
anyag építi fel. Elsősorban törmelékfolyások, kisebb mértékben zagyárak nyomát 
ismerhetjük fel a rétegsorban. Szembetűnő e szakasz makrofauna-szegénysége. 
A nannoflórában és a foraminifera faunában nagy mennyiségben van képviselve 
a Tardi Agyag fosszília-együttese. Sok Tardi Agyag pusztulhatott le a „Bükkidák" 
szárazulati területeiről, vagy még valószínűbben szubmarin erózióval a tenger
fenék idősebb övezetéből, kontúr- vagy egyéb sűrűségkülönbség mozgatta 
áramlások segítségével (vö. H O W E 1 9 9 6 ) . Ennek a hordalékában az apró kövü
letek az agyag és aleurit frakcióval együtt mozogtak szuszpenzióban, így semmi 
koptatás nem érhette vázaikat. Jelentős kavics és durva homok akkumulációk is 
keletkeztek a self-régióban. A kavics anyaga mindvégig kvarcit maradt (RADÓCZ 
1 9 8 7 , kézirat), viszont a gömbölyítettsége változó mértékű. A Noszvaji 
előfordulásoknál már tárgyalt gravitációs tömegmozgás-módok szerint: 
törmelékfolyások, sűrű zagyárak és kisebb-nagyobb csuszamlások által, olykor 
viszonylag meredek lejtőn, - a késő-kiscelli vége felé felélénkült tektonizmus, 
és/vagy tengerszint-esés miatt - megindult az üledékanyag mélybeszállítása. A 
tenger kezdetben - mint láttuk - mély volt. Később elsekélyült, és a glaukonitos 
homok lerakódása idejére az egyre emelkedő tengerszint (1. 2 2 . ábra) ellenére is 
csak self-üledékek képződtek a self megnövekedett területén. Ugyanakkor 
alábbhagyott a gravitációs tömegmozgás. A miskolci szelvény, összehasonlítva pl. 
a Noszvaj szőlőskei, és más noszvaji lelőhelyekkel, jóval pélitesebb, több a 
biztosan törmelékfolyás eredetű réteg. Ez összeségében vagy a törmelékkúp felső 
szakaszára, de a csatornán kívüli területre, vagy magára a szubmarin lejtőre vall 
(11. ábra). 

A miskolci leletnek nagy jelentősége van, hiszen alapot ad annak felté
telezésére, hogy hasonló szedimentológiai és tektonikai viszonyok uralkodtak a 
Dél-Bükk valamennyi fedőhegységében. Nem teljesen lokális, Egerre és Noszvaj-
ra korlátozódó jelenséggel állunk szemben. A meglehetős távolságot jól áthidalja 
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KISCELLI AGYAG 

к kovüleles tengeri homok 
M,L Mlogypsina, Lepldocyclina, rhodollt 
T, P sok Terebralula, Pecten 
UF újlaki tlpusu kiscelli fauna 

gravitációs tömegmozgás 
glaukonitos 

11. ábra. Az általunk vizsgált nagyobb szelvények földtani korrelációja, melynek alapszintje a 
kiscelli/egri határa, vagyis a novaji glaukonitos homokkő bázisa. A függőleges tengelyen méter 
beosztásban a vastagságokat ábrázoljuk, tehát itt a rétegek „vastagságtartók". Összehasonlításként az 
Eger Wind-féle téglagyári szelvény, a Novaj, Nyárjas, valamint a Dubicsány-31. sz. fúrás (BÁLDI & 
SZTANÓ, in press) is feltüntetésre került 

Fig. 11 Geological correlation of the studied sections supplemented with the well-known Wind-brickyard at Eger, 
Nyárjas at Novaj and Dubibány-31 borehole sections. Datum is the base of the Novaj glauconitic sand, thus the 
Kiscellian/Egerian boundary. Vertical axes in metres 

egy általunk már korábban feldolgozott és publikált fúrás oligocénje, mely 
„félúton" van Eger és Miskolc között: ez a Cserépváralja-1. sz. mélyfúrás szel
vénye (11. ábra), ahol a Kiscelli Agyag felső részét laza homoktömegek helyette
sítik. Nagyon valószínű, hogy e homoktesteket is gravitációs tömegmozgások 
vitték a mélybe a késő-kiscelli idején (BÁLDI 1 9 8 3 , 1 9 8 6 ) . A cserépváraljai fúrással 
épp a hivatkozott publikációk miatt e helyen nem is foglalkozunk részleteiben. A 
Cserépváralja-1. sz. fúrás felső-kiscellije a szubmarin törmelékkúp homokos, 
középső régiója lehetett. 
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Tengermélységi adatok 
a makrofauna eddigi elemzése nyomán 

Tanulmányainkból világosan kirajzolódik, hogy a késő-kiscellitől az egri végéig 
Eger és Noszvaj tágabb környékén az alábbi makrofauna- szintek fejlődtek ki, és 
különíthetők el egymástól alulról felfelé haladva: 

A Kiscelli Agyag Formáció újlaki típusú, batiális molluszka-együttese a 
formáció agyagmárgás vagy pélites kifejlődésében. E fauna jegyzékét már 
korábban részleteiben publikálta BÁLDI ( 1 9 8 3 , p. 8 4 ) , távolabbi lelőhelyeiről 
úgyszintén több közlés jelent meg (BÁLDI 1 9 8 3 , 1 9 8 6 ; BÁLDI & NAGY-GELLAI 1 9 9 0 ) . 
Már fentebb is említettük, hogy legfelső rétegei 2 7 0 - 3 0 0 méteres batiális régiót 
jeleznek. Elgondolkoztató azonban a nagyforaminiferák gyér előfordulása (pl. 
Vesszőske, 1. alább) a kifejezetten pélites legfelső rétegek egyes kibukkanásaiban. 
Lehet, hogy a Kiscelli Agyag fácies legfelső szinttája az Eger-noszvaji régióban 
alig haladta meg a 1 3 0 métert? Az újlaki típusú Noszvaj-nagy-imányi fauna 
szintje felett még több tíz méter vastag homok, finom homok, pélit és kavics van. 
Vagyis az utóbbi lelet batiális jellege nem a fácies legfelső részében található. 

A Kiscelli Formáció legfelső, tufás, kavicsos, homokos szintje igen változatos és 
selfperemi, vagy külső selfről származó makrofaunát tartalmaz. Ez a szint a 
Kiscelli Agyag és az egri legalsó tagozatát alkotó novaji glaukonitos homokkő 
között foglal helyet, kora azonban eddigi vizsgálataink szerint még a késő-kiscelli 
végére tehető. A továbbiakban javasoljuk e zónára a pectenes-terebratulás szint 
elnevezés használatát, mint biosztratigráfiai nevet. Litosztratigráfiai 
megjelölésére már leírást nyert a Noszvaji Tagozat (BÁLDI 1 9 8 3 ) , mely ugyan kissé 
tágabb fogalom (beletartozik az újlaki típusú makrofaunát bezáró, mélyebb 
helyzetű u.n. „fluxoturbidites fácies „ is). A noszvaji Nagy-Imány rétegsora 
alapján úgy tűnik, hogy a pectenes-terebratulás szint fiatalabb, és csak a Noszvaji 
Tagozat felső részében jelenik meg. Ugyanakkor az említett fauna kiscelli kora 
alapján akár heteropikus fáciese is lehet a Kiscelli Agyag felső részének (ahogy ez 
a Hárshegyi Homokkő és a Kiscelli Agyag alsó része vonatkozásában a Dunazug
hegységben tapasztalható). Azonfelül pl. a Noszvaj vesszőskei szelvény, vagy a 
novaji Nyárjas rétegsora is alátámasztani látszik megállapításunkat, mely szerint 
a Noszvaji Tagozat magasabb szinttájának a faunája a pectenes-terebratulás 
zóna. 

Eddig ismert, előzetesen feldolgozott lelőhelyei a vizsgált területen a 
következők: Noszvaj-Nagy-Imány; Szőlőske; Boldogasszony-dűlő és Forró-kút, 
valamint Eger-Áfrika-dűlő. E lelőhelyekkel feljebb foglalkoztunk, és egyesekről 
korábbi publikációkban is történik említés. Makrofaunájának legfeltűnőbb és 
leggyakoribb elemei közé a pectinaceák: „Amussiopecien minor", „Amussiopecien 
burdigalensis s.l.", „Aequipecten ex aff. biarritzensis", „Chlamys div. sp.", valamint a 
szokatlanul nagy méretű Terebratula-félék tartoznak. További jellemző és gyakori 
makrofauna taxonok: Arca biangula LAMARCK, Ostrea sp., Megacardita arduini 
BRONGNIART, Cardiocardita laurae BRONGNIART, Thyasira flexuosa MONTAGU, Turritella 
ex aff. catagrapha ROVERETO vei T. ex aff. conofasciata SACCO (nagyméretű turritellák, 
és elég nagy méretű cerithiumok), Cerithium egerense GÁBOR, Xenophora sp., Ficus 
concinna BEYRICH (non condita), Volutilithes permulticostata - apenninica MICHELOTTI 
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alakkör, Cassidaria nodosa SOLANDER in BRANDNER, Tortoliva (=„Ancilla") sp., 
Polinices sp., Dentalium ex äff. haeringense DREGER. A felsorolt taxonok kivétel 
nélkül előfordulnak a Hárshegyi Homokkőben és/vagy a Kiscelli Agyagban, tehát 
felső-kiscelli alakok, habár 86%-uk (14-ből 12 taxon) „átmegy" az egribe is. E 
fauna tehát nem jelent gyökeres változást, csupán a felső-kiscelli sekélytengeri 
biofáciese, mely több fáciestani vonásban kissé hasonlít is a Hárshegyi Homokkő 
faunájára (az utóbbiról 1. BÁLDI 1983). 

Batimetrikus adattárunk alapján becslést tudunk adni a szint makrofauna-
biotópjának tengermélységéről. A becslés módszeréről egy másik publikációban 
fogunk beszámolni. A hibalehetőségek bemutatására, a mélységi értékek egyre 
szűkülő, de ugyanakkor egyre valószínűbb intervallumait adjuk meg az egyes 
taxonok értékeinek összesítése alapján. Az összesítés módszere részben az elter
jedési átfedések grafikus alapon történő értékelését, részben numerikus kalku
lációk eredményeit jelenti. A fenti módszerekkel nyert adataink összefoglalását 
az alábbi táblázatban adjuk. 

Paleo-tengermélységi adatok 

átfedéses 

módszerrel 

legvalószínűbb 

numerikus 

módszerrel 

igen valószínű 

numerikus 

módszerrel 

valószínű 

teljesen 

valószínűtlen 

de nem lehetetlen 

újlaki típusú 

Kiscelli Agyag 270-300 m 

pectenes-

terebratulás szint* 

25-40 m 

(átl.: 32,5 m) 

34-74 m 

(átl.: 54 m) 

20-93 m 

(átl.: 56 m) 2-751 m 

glaukonitos 

homokkő 

30-70 m 

(átl.: 50 m) 

58-82 m 

(átl.: 70 m) 

35-195 m 

(átl.: 115 m) 6-361m 

molluszkás 

agyag 

k-réteg szintje 

70-73 m 

(átl.: 71.5 m) 

20-34 m 

(átl: 27m) 

61-120 m 

(átl.: 90 m) 

25-128 m 

(átl: 79 m) 

40-240 m 

(átl: 140 m) 

21-184 m 

(átl.: 102 m) 

Természetesen ezek az értékek csak akkor állják meg a helyüket, ha felté
telezzük, hogy a maradványok autochtonok. Valószínűbb, hogy az extrabazinális 
törmelékkel együtt a makrofauna-héjak is gravitációs tömegmozgással eredeti 
biotópjuknál sokkal nagyobb tengermélységbe jutottak, és ott kerültek végső be-
temetődésre. Erre azonban a fosszíliák köréből semmiféle bizonyítékunk nincs. 
Nem fordul elő e tafocönózisokban egyetlen batiális forma sem. Áthalmozás 
esetén sem lehetett mélyebb a tenger - a Kiscelli Agyag alapján - 270-300 m-nél, 
de valószínűleg 130 m-nél sem. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet a nagyforaminiferák szórványos jelenlétére a 
pectenes-terebratulás szintben is! Már LEGÁNYI, majd NYÍRÖ és a szerzők is 
találtak olyan nagyforaminiferákat, mint a Lepidocyclina, Heterostegina. De 

* GTM miatt torzulhatott a faunakép, lehet, hogy az igazi mélység nagyobb az itt megadottnál 
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előfordulhat itt még Nummulites is. Ha Miogypsinidae kerülne ki, akkor az egész 
szintet a legalsó-egribe kellene „feltolnunk", minthogy a kiscelli/ egri határt a 
Miogypsinoides complanata feltűnési dátumával definiáltuk 1975-ben (vö. BÁLDI et 
al. 1999). Miogypsinákról azonban eddig e nívóból nem tudunk, és mi nem is 
igen várunk. 

A „glaukonitos homokkő" szintje. Definíció szerint (BÁLDI & SENES 1975; BÁLDI 
et al. 1999) az egri emelet kezdőtagozata. Litosztratigráfiai szempontból az Egri 
Formációhoz tartozik Novaji Tagozat néven (BÁLDI 1983). Biosztratigráfiai 
névként javasoljuk a „magányos korallos-nagyforaminiferás-pectenes" zóna 
megjelölés bevezetését a leggyakoribb és legfontosabb fosszíliái után. Makro-
faunája nagyrészt feldolgozásra, egy része publikációra, leírásra került (BÁLDI 
1973; BÁLDI-BEKE & BÁLDI 1974a, b). 

Fekvőjéből, mely vagy Kiscelli Agyag, vagy felső-kiscelli „terebratulás-
pectinidás szint" (Noszvaji Tagozat), folyamatos átmenettel fejlődik ki. 

Batimetrikus viszonyai a makrofauna elemzése alapján a mellékelt táblázaton 
kerültek bemutatásra. 

E fauna nagy valószínűséggel autochton, szemben a „terebratulás-pectenes 
szintjével". A glaukonitos homokkő képződésének idejére a gravitációs tömeg
mozgások lényegében megszűntek. Ennek több, egyszerre megjelenő oka lehetett. 

A selfre szállított üledék mennyisége hirtelen megcsappant. Ennek kiváltója a 
kontinens és a tengerfenék közötti szintkülönbség drasztikus csökkenése, a lejtők 
„eltűnése" volt. A szedimentációs ráta tehát mindenképp csökkent, ugyanakkor 
az áramlások ereje megnőtt. Az eredmény: glaukonit képződés, kondenzációs 
jelenségek. A self általános progradációja ment végbe, továbbá megnőtt a selfek 
területe. Ez a törmelékes hordalék partmenti csapdázódására jelentett alkalmat. 
Egyúttal kimutatható a tengerszint relatív emelkedése (12. ábra). A magányos 
korallok csak alátámasztják a molluszkákon nyert eredményeinket (WELLS 1967). 
A megnövekedett területű, szélesebb seifen nagyobb szerep juthatott az 
áramlások szedimentációs hatásának, így a glaukonit képződés nagytömegű 
beindulásának, sőt a sekélyebb részeken a kondenzáció miatt, még litho-
thamniumos mészkő is képződhetett. 

A „molluszkás agyag" szintje. E képződmény már számos publikációban 
került leírásra (BÁLDI et al. 1961; BÁLDI 1966,1973,1974; BÁLDI & NAGY-GELLAÍ 1990, 
stb.). Mint nyersanyagot, főleg ezt fejtették a Wind-féle téglagyárban. A 
„glaukonitos homokkő" szintjére (a Novaji Tagozatra) települ konkordánsan, 
fokozatos átmenettel . Makrofaunája batimetrikus elemzésének előzetes 
eredményei a fenti táblázaton vannak feltüntetve. 

A molluszkás agyag lerakódásakor a tenger kissé tovább mélyült, de ez a 
mélyülés nem igen haladta meg a 20 métert. Sokkal fontosabb változás volt a 
glaukonitos homokkő lerakódását kísérő és okozó erős tengeráramlások 
mérséklődése, mely szedimentológiai és paleobiológiai téren egyaránt radikális 
változásokat hozott. A homok lerakódását aleurit és agyag akkumulációja 
váltotta fel, megszűnt a glaukonitképződés. A pectinidák, magányos korallok, és 
számos más áramlást kedvelő taxon megfogyatkozik, vagy eltűnik. A molluszkás 
agyag képződési mélységét korábbi elemzéseimben kissé túlértékeltem (pl. BÁLDI 
1973), amire a kis-bentoszforaminiferák vizsgálati eredményeivel való ellent-
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W I N D T É G L A G Y Á R , EGER 

kitölthető tér alakulása 

32. ábra. Az Egri Wind-
téglagyári rétegsor (BÁLDI 
1973) batimetrikus változásai 
és az üledékvastagságok a-
lapján kalkulálható relatív 
tengerszint változások (fe
lül), valamint az esztatikus 
tengerszint változások figye
lembevételével a terület 
süllyedéstörténete (alul). 
Utóbbi tükrözi az „aljzat" 
eleinte gyors, majd stagnáló 
emelkedését. Az aljzatként 
megadott referenciaszint 
csupán a késő-kiscelli - kora
egri aljzatmozgás tenden-
cáját mutatja 

Fig. 12 Relatíve sea-level 
changes (up) were calculated as 
the sum of bathimetric changes 
and sediment acummulations 
observed in the Wind-brickyard 
section (Báldi, 1973). Sub
sidence history (down) was 
calculated with taking eustatic 
changes into consideration. The 
relatively high rate of uplift de
creased at about the Kiscellian/ 
Egerian boundary. „Basin 
floor" is just an arbitarily 
choosen datum within the 
Kiscellian succession, which 
only reflects the movements of 
the true one 

mondások már akkor is utaltak (HORVÁTH 1 9 8 5 ) . Más területeken azonban a 
molluszkás agyag kissé mélyebb fáciest képvisel. 

A „k-réteg szintje". Ez a hagyományos, még TELEGDI-ROTH Károlytól származó 
név voltaképpen egy kövületekben igen dús, alig 1 méteres laza homokkő, 
homok rétegre vonatkozott. Faunában sokkal szegényebb, de szintén tengeri 
pélit és homok rétegek váltakozásából áll maga a rétegsor. Kifejlődése a 
molluszkás agyagból folyamatos, az átmeneti övben két vékony, finomhomokos, 
makrofaunában ugyancsak gazdag rétegecske települ közbe, melyeket TELEGDI-
R O T H ( 1 9 1 4 ) „x" betűvel jelölt. BÁLDI ( 1 9 6 6 , 1 9 7 3 ) az „x" rétegtől egészen a sánc-
turzásos homoktestig terjedő, kizárólag tengeri fáciesű rétegsort „pélit és homok 
váltakozó összlete" néven, vagy egyszerűen a „k-réteg szintje" megjelöléssel írta 
le. A teljesség kedvéért ennek is elvégeztük az előzetes, még továbbfejlesztendő 
batimetrikus elemzését. Eredményeink a táblázaton. 
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Kora-egri relatív vízszintváltozások és azok 
lehetséges okai: diszkusszió 

A vizsgált oligocén szelvények alapján kimutatható eléggé markáns víz
mélységváltozások lehetővé teszik, hogy ezeket a relatív vízszintváltozások 
tükrében, eusztatikus és tektonikus komponensekre bontva elemezzük, és ahol 
ezt a biosztratigráfiai keretek lehetővé teszik, a ciklusokat eusztatikus eredetű 
ciklusokkal korreláljuk (12. ábra). 

Az első ilyen párhuzamot BÁLDI (1974, 1983) vonta meg, aki a Kiscelli 
Agyag/egri (molluszkás) -agyag határán észlelt jelentős vízmélység csökkenést, 
az akkor 30 millió évesnek tartott nagy középső-oligocén tengerszint-eséssel 
korrelálta. Ugyanígy vélekedett TARI et al. (1992), akik a klasszikus egri rétegsor 
többi komponensét - a noszvaji, szőlőskei átülepített konglomerátumokat, a 
novaji glaukonitos, Lepidocyclinás rétegeket is értelmezve - а ТВ 1.1 
szekvenciával (HAQ et al. 1987) korrelálták a sorozatot. Előbbit a kisvízi egységbe 
sorolták, míg az utóbbit a következő szekvencia transzgresszív egységeként 
határozták meg. Az előbbiek felett következő egri molluszkás agyag és a Wind 
téglagyári fej tőben, valamint az andornaktályai homokbányában is feltárt 
sekélytengeri-brakkvízi sorozat pedig a progradáló nagyvízi rendszeregység 
képviselője. Az andornaktályai homokbányában ezen túl két elemi ciklus -
paraszekvencia - szedimentológiai jellegzeteségei is megfigyelhetőek (SZTANÓ et 
al. 1991; vö. VAN WAGOONER et al. 1990; WALKER & PLINT 1992). 

BÁLDI makrofaunára alapozott vízmélység becslései alapján elkészítettük az 
egri és az ettől alig különböző noszvaji rétegsor süllyedéstörténetét (12. ábra). 
Ebből egyértelműen levonható az a következtetés, hogy a késő-kiscelli batimet-
riai változásait - ti. a viszonylag jelentős mértékű elsekélyülést - az aljzat emel
kedése okozta. Ez összefüggésbe hozható a DUNKL et al. (1994) által is kimutatott 
Bükki kiemelkedéssel, azonban annak korát jelentősen „korábbra tolja", azaz a 
kiscelli végére. Az Egri Formáció lerakódása idején, úgy tűnik, az aljzat emel
kedése megállt, az észlelhető vízmélység változásokat az eusztatikus tengerszint 
és az üledékfelhalmozódás tempójának változása okozta. Az ezt követő „intra-
egri" denudáció - mely az alsó-egri rétegsorokat a Bükk térségében lepusztította 
(BÁLDI & SZTANÓ, in press) vagy a feltételezhetően folytatódó kiemelkedés vagy a 
TB1.3 eusztatikus ciklus végét jelző tengerszint esés számlájára írható. 

A fentiek alapján TARI et al. (1992) értelmezésével a késő-kiscelli-kora-egri 
szekvencia alapvetően eusztatikus meghatározottságát, valamint az egyes 
képződmények rendszeregységekbe osztását tekintve - ezen részletes tanul
mány tükrében - ma is egyetértünk. Hanem az általuk felismert szekvenciát nem 
а ТВ 1.1, hanem az eggyel fiatalabb ТВ 1.2 (HAQ 1991) szekvenciával véljük 
azonosítani, a pontosabb biosztratigráfiai adatok figyelembe vétele miatt. Ti. a 
Kiscelli Agyag az N P 24 zóna nagy részét, majdnem egészét kitölti (NAGYMAROSY 
& BÁLDI-BEKE 1988), a vízszintesést jelző képződmények pedig a formáció felső 
határán jelentkeznek. A Kiscelli Agyag alsóbb szintjeiben található durva
törmelékes betelepülések eredetével ehelyütt nem kívánunk foglalkozni. Úgy 
gondoljuk, hogy a Bükk környéki rétegsorokon kívül а ТВ 1.2 szekvencia 
felismerhető - korrelálható - a paleogén medence több pontján is (1. 5. ábra BÁLDI 
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& SZTANÓ, in press-ben), így pl. az esztergomi oligocén medencében (SZTANÓ et al. 
1998) és Tura környékén is (NAGYMAROSY et al. 1995). Az észak-magyarországi 
oligocénben eróziós réteghiány miatt azonban több szekvencia nem azonosít
ható. 

А ТВ 1.2 szekvencia kimutathatósága és medence-méretű korrelálhatósága 
ellenére is meg kell jegyezni, hogy az észak-magyarországi régió élénkülő tekto-
nizmusa tehető elsősorban felelőssé a tömegmozgásos jelenségek fellépéséért a 
kiscelli vége felé. Erre utaló bizonyíték lehet a régió megnövekedett vulkáni 
tevékenysége is. Eger és Noszvaj környékén, de Dubicsányban is (BÁLDI & 
SZTANÓ in press), a felső-kiscellire jellemzőek a tufaszórás nyomai, sőt tufás 
homok, néhol lapillis rétegek előfordulásai, nem kevésbé a bontásból eredő 
montmorillonit, szmektit gyakorisága a pélites felső-kiscelliben, melyben a 
Kiscelli Agyag kifejezetten bentonitos jellegű. E vulkanizmus részletes és 
célirányos vizsgálata még várat magára. A tufás rétegek első leírói (SCHRÉTER, 
MAJZON, stb.) „andezites-dácitos" megjelölést alkalmaztak a kevésbé bontott 
előfordulásokra (vö. BALOGH & RÓNAI 1965). A teljesség kedvéért ugyancsak 
számításba vehető a klíma- és ezen keresztül a folyók vízhozamának változása. 
Esetünkben azonban a paleobotanikai leletek nem tanúskodnak komoly klíma
váltásról a késő-kiscelliben (ANDREÁNSZKY 1965), vagyis az eredendően is bőséges 
csapadék mennyisége érdemben nem változott, és ha igen, akkor is csak 
növekedett a késő-kiscelli folyamán az kora-kiscellihez képest. 

Következtetések 

A késő-kiscelli-kora-egri makrofauna alapján a Bükk környéki rétegsorok 
vízmélység változásai rekonstruálhatók. A Kiscelli Agyag mintegy 300 m-s 
képződési mélységét követően jelentős elsekélyülést jelez a Noszvaji Tagozat 
felső részén a pectenes-terebratulás faunaegyüttes (25-40 m). A rákövetkező 
Novaji Tagozat glaukonitos homokja kb. 50 m, majd a molluszkás Egri Agyag 
70 m körüli vízmélységben ülepedett le. Az egri molluszkás agyag keletkezésekor 
tehát batiális mélységet a tengerfenék már nem ért el. Az ezt követő elsekélyülést 
a „k-réteg" faunája (20-34 m) indikálja. 

A Noszvaji Tagozat Eger környékén kibukkanó kavics, homokos kavics, néhol 
kavicsos iszap fáciesben megjelenő rétegeit mélytengeri gravitációs tömeg
mozgások - főleg zagyárak és törmelékfolyások rakták le. Mind a szállítási 
mechanizmus, mind a mélybeszállított kavicsanyag összetétele és szemcsemérete 
viszonylag közeli forrásterületet jelez. A Noszvaj-nagy-imányi szelvény 
összeségében felfelé durvuló sorozata, valamint a Miskolc-8. sz. fúrás kavicsos 
iszapkövei arra utalnak, hogy a késő-kiscelliben a Bükk D-i és K-i előterében 
kisebb-nagyobb törmeléklebenyek vagy törmelékkúpok épülhettek fel. A 
Noszvaji Kavics feltehetően csatornakitöltésként keletkezett, s mint ilyen 
szénhidrogének kitűnő tárolókőzete lehet. így a noszvaji-szőlőskei csatorna 
elterjedésének felszín alatti követése, illetve a törmelékkúp homokos, kissé 
„disztálisabb" szakaszainak felkutatása kívánatos lenne. Ugyancsak való
színűsíthető, hogy Miskolc térségében is a mélybe nyúlt egy lebeny, ennek 
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csatornán kívüli „proximális" fáciese ismert, de a központi csatorna a noszvajihoz 
hasonlóan felkutatható lenne. Ezen ősföldrajzi képbe illeszthető a szintén késő-
kiscelli, valamivel távolabb elhelyezkedő Cserépváraljai Homok, mely az 
uralkodóan homokos középső törmelékkúp szakaszt képviselheti. 

A Noszvaji Tagozat gravitációs üledékfolyásait nagy valószínűséggel kisebb 
eusztatikus tengerszint esés is kiválthatta. Ugyanekkor azonban megfigyelhető 
az aljzat jelentősebb mértékű emelkedése, mely a rétegsorok általános sekélyebbé 
válását okozta, sőt helyenként feltételezhető az aljzat egyes blokkjainak szárazra 
kerülése is. Az Egri Agyag kissé mélyebb vize időszakos tektonikai nyugalomra, 
az aljzat emelkedés lassulására vagy megállására utalhat. Az Andornaktályai 
Homokban kis mértékű eusztatikus vízszintváltozások és a feltöltődés változásai 
tükröződhetnek, szintén nyugodt tektonikai körülmények között. 
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