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Abstract 

In this study a palaeoecological, sedimentological and stratigraphical analysis of Oligocene-

Miocene marine sediments drilled at Dubicsány-31 N of the Bükk Mts. has been carried out, as a 

continuation of a similar work on Oligocène deposits of the S Bükk. 

The Oligocene-Miocene sedimentary sequence of the Dubicsány-31 well is quite different from 

their counterparts. Above the Kiscell Clay tufaceous, glauconitic sands, pebbly mudstones thought to 

correspond to Noszvaj Member may also formed by sediment gravity flows. The overlying series 

which is built up of fining upwards cycles of clast to matrix supported conglomerates, sandstones and 

coal-flakes-bearing silts with brackish molluscs is also regarded to be redeposited in origin. This part 

of the succession contains relatively high amount of glauconite, as well as rodolithes. This latter 

commonly occurs at the base of the stage Egerian in the shallow marine Novaj Beds. The following 

very thin Eger Clay unlike elsewhere also contains pebbly mudstones. In addition molluscs indicate 

somewhat deeper depth then at the type locality at Eger. Upper Egerian „flabellipecten-bearing silts" 

(equivalents of the Szécsény Schlier) with sandy, pebbly intercalations are following over a 

paracomformity and also were formed by sediment gravity flows. The Eggenburgian is represented 

by more or less typical variety of the Szécsény Schlier, though rarely but also containing redeposited 

pebbly mudstones and sands. Faunal assemblages and bathymétrie changes correlate well with that 

of the Alsószuha-1 borehole. Thus it is concluded that submarine sediment gravity flows here did not 

stop at the end of the Kiscellian stage, but continued up to the Egerian and Eggenburgian, they reflect 

the tectonical influence of the Darnó fault zone. 

The most important result of this study is revealing the „intra-Egerien denudation". In all of the 

studied sections around the Bükk the signs of a denudational period are evident, the top of the 

Oligocène - shoreface to estuarine sands known from Eger, Kazincbarcika and Mucsony - is missing 

or was eroded to a different extent. The cause of this event may have been a renewed uplift of the 

area, though eustatic fall also occurred during the same period. The next relative sea-level rise 

occurred in the Late Egerian (Early Miocene) producing the unique flabellipecten-bearing schlier, 

parallel with formation of the Bretka Limestone and other glauconitic sands over previously 

exhumed basement heights. Depth indicator fauna of the siltstones points to deepening from deep-

sublittoral to shallow-bathyal depth in general, with a decreasing frequency of gravity mass 

movements from Egerian to Eggenburgian. Although the schlier formations indicate deepening most 

likely in connection with renewed basin subsidence, minor variations in bathymétrie conditions may 

have been the result of eustatic changes (ТВ 1.4 - 2.1). 

1 ELTE, TTK, Általános és Történeti Földtani Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
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Gravity mass movements accompaning the deposition of the whole Oligo-Miocene succession in 
the Darnó fault zone are without stratigraphie significance. They only reflect the movements of the 
structural lines triggering frequent redeposition. 

Manuscript received: 10 03 1999 

Összefoglalás 

Ez a tanulmány a dél bükki oligocént értelmező munkánkhoz hasonlóan sztratigráfiai, batimetriai 
és szedimentológia szempontból elemzi a Bükktől északra, a Darnó zónában mélyült Dubicsány-31. 
sz. fúrás rétegsorát. 

A fúrás rétegsora a Darnó zóna szedimentációs viszonyait, s ezen keresztül egyértelműen annak 
tektonikai aktivitását tükrözi. A Kiscelli Agyag felett egy feltehetően gravitációsan átülepített sorozat 
következik, amely a Noszvaji Tagozattal azonosítható. Erre egy ciklikus felépítésű, sok g)aukonitot 
tartalmazó, biztosan szubmarin gravitációs áthalmozással képződött összlet települ, mely a benne 
található lithothamnium gumók miatt nem lehet az egri bázisán előforduló novaji szintnél idősebb. 
Erre települ - egyedülálló kavicsos iszapkő fáciesben - ugyancsak törmelékfolyásokkal kísért egri 
molluszkás agyag, melynek makrofaunája a tipikus egrinél valamivel nagyobb vízmélységet jelez. 
Fedője diszkordánsan települő késő-egri „flabellipectenes" slír (Szécsényi Slír legalsó szintje), 
melynek keletkezésében a gravitációs üledékfolyásoknak szintén jelentős szerepe volt. Az elemzett 
fúrási rétegsor az Alsószuha-1. sz. fúrással párhuzamosítható, Szécsényi (Putnoki) Slírrel folytatódik 
az eggenburgiban. Gravitációsan átülepített betelepülések - kavicsos iszapkövek, kavicsos homokok, 
- ritkábban ugyan - de ebben a szinttájékban is előfordulnak. Tehát a tengeralatti gravitációs üle
dékfolyások itt nem fejeződtek be a kiscelliben, hanem folytatódtak a egri, sőt az eggenburgi során is. 

Vizsgálataink legfontosabb eredménye az „intra-egri denudáció" kimutatása. Úgy tűnik az alsó 
egri (oligocén) legteteje - különböző mértékben ugyan, de a Bükk környéki rétegsorok 
mindegyikében - Egertől Miskolcon át Alsószuháig - erodált és/vagy hiányzik. Ennek oka kiújuló 
tektonikai mozgás és/vagy eusztatikus tengerszint esés egyaránt lehetett. A földtörténet következő 
relatív vízszintemelkedése a felső-egri (miocén, akvitáni) bázisán figyelhető meg: az alaphegységre 
települő Bretkai Mészkő, a „flabellipectenes" slír, ill. a Szécsényi Slír egyéb, alaphegységre 
diszkordánsan települő bázis-rétegeinek képződésével („bretkai transzgresszió"). Az egri-eggenburgi 
makrofauna kitűnően jelzi a fokozatos vízmélység növekedést mélyszublitorálistól sekélybatiálisig, 
csökkenő gyakoriságú gravitációs áthalmozásokkal. Bár a mélyülést kiújuló aljzatsüllyedésnek 
tulajdonítjuk, a slíren belüli kisebb vízmélységingadozások feltehetően eusztatikus hatást tükröznek 
(ТВ 1 .4 -2 .1 ) . 

A Darnó zóna oligo-miocén rétegsorát szinte végigkísérő gravitációs tömegmozgásoknak rétegtani 
jelentősége, véleményünk szerint nincs, a meginduló aljzatemelkedésből eredő tektonikai 
impulzusok hatását véljük bennük felismerni. 

Bevezetés 

Egy előző tanulmányunkban szubmarin gravitációs tömegmozgással újra

lerakódott felső-kiscelli üledékes kőzettesteket ismertettünk a Bükktől délre és 

keletre fekvő területekről (BÁLDI & SZTANÓ 2000). A munka folytatásaként hasonló 

fácieseket vizsgáltunk a Bükk E-i előhegyeihez tartozó területen, Putnoktól K-re, 

a Sajó-völgy medencéjében mélyült Dubicsány-31. sz. mélyfúrás felső-kiscelli, 

egri, sőt eggenburgi szakaszain. A délbükki oligocén szelvényekkel összevetve ez 

a rétegsor több meglepetéssel szolgált. A „kettős" Darnó-vonal övezetében 

mélyült (1. ábra). így a Darnó tektonikai zónát kísérő mozgások élénk hatást 

gyakorolhattak a „dubicsányi medence" szedimentációjára. A gravitációs 

tömegmozgások idejének, valamint a képződményeknek némileg eltérő volta -

helyenként unikális kifejlődése - indokolttá tette azok külön tárgyalását. 
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Összehasonlításuk azonban a fent említett noszvaji rétegsorokkal a földtörténeti 
események megítélése szempontjából szükségszerű. 

A fúrási pont a falu közvetlen közelében, attól D-re, a Putnok-miskolci vasút
vonalon túl, a vasúti pálya és a Sajó közötti keskeny sávban került kitűzésre, a 
folyóparton (1. ábra). 1982-ben mélyítették, első alapos és részletes felvételét 
RADÓCZ Gyulának (1982 kézirat, 1988 kézirat) köszönhetjük. Az ő társaságában 
B . T . 1988-ban újra felvette Rákóczitelepen a teljes fúrt maganyagot, begyűjtve a 
makrofaunát is. A szelvény nannoplanktonját ugyanekkor NAGYMAROSY András 
(1988 kézirat) vizsgálta meg. 

1. ábra. A Dubicsány-31. sz. fúrás pontjának vázlatos helyszínrajza. 1. A Darnó zóna egyes vonalai, 2. 
vasútvonal, 3. Dubicsány-31 sz. fúrás helye 

Fig. 1 Location map of the Dubicsány-31 well. 1. various lines within the Darnó tectonic zone, 2. railroad, 3. 
location of the well 

A Dubicsány-31. sz. mélyfúrás rétegsora 

131,7-514,0 m között a fúrás Szécsényi Slírt harántolt. A korábban elkülönített 
„Putnoki Slír" összevonását a Szécsényi Slírrel már javasoltuk (BÁLDI 1997). A két 
név mind korát, mind fáciesét tekintve teljesen azonos formációt jelölt. A slírre -
a vizsgált fúrási szelvényben, talán diszkordánsan - a Zagyvapálfalvai 
Formációnak megfelelő „terresztrikum" települ, majd ez utóbbira az „alsó 
riolittufa" (ottnangi bázisa). A fúrással feltárt Szécsényi Slír mindenben, - tehát 
kőzetét és makrofaunáját tekintve is - teljesen azonosnak látszik a korábbról már 
publikált, az Aggteleki-hegység D-i előhegyeiben, tehát Dubicsánytól alig 14 km-
re mélyített, Alsószuha-1. sz. fúrás sínjével (BÁLDI & RADÓCZ 1971). Felső szinttája 
(131,7-350,0 m) - akárcsak az alsószuhai szelvényben - tipikus slír, a jellemző 
faunával. Szembetűnik azonban egy igen lényeges különbség: a Dubicsányban 
megfúrt slírben kavicsos iszapkő és kavics betelepüléseit találjuk. A slír alsó 
szinttáját Dubicsányban is egy homokosabb, nem tipikus slírfaunát magábazáró, 
a felső-egribe tartozó tagozat építi fel 350-514 m között. 
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Dubicsány-31 

Lentípecten denudatum (kettős teknő) 
Dental tu m 

glaukonit 
Flabellum, elágazó bryozoa 

Ф 1-2 cm, 
Corbula, Dentalium, Marginelta, 
Turntelte, Flabellum 

montmorillonitosodott tufa-klasztok 

Dentalium, Cyclocardia sca la ris 
Bathysiphon 
Turnte IIa к áramlásirányba rendezve 
Cadulus, Turritella, Corbula gibba 

apró Lentípecten denudatum 
Flabellum 'japonicus', nagy Balanus concavus 
Limopsis anomala, Pinna 
nagy Balanus concavus 
apró Lentípecten denudatum, Echintda 
Thracia pubescens 
apró Lentípecten denudatum, Limopsis sp., Echinidae 

Bathysiphon, Dentalium, Conus sp. 
nagy Lentípecten denudatum 
Turricula 
Schizaster 

Lentípecten denudatum (kettős teknő) 

sok nagy Lentípecten denudatum 

zöld tufa törmelék 
Conus, Flabellum 
Hinia, Dentalium, Hiatella 
Nucula mayeri, Ma coma 

Ф 3-5 cm 
gradáció 

Pecten (Flabellipecten burdígalensis) 

bryozoa 

Pecten (F. burdígalensis) 
Ф1-2 cm, 
glaukonit p e c t e n 

Pecten telegdírothi 
Ficus condita, Ficus concinna 

2. ábra. Dubicsány-31. részletes szelvénye és faunája (RADÓCZ & BÁLDI felvétele 1988-ban) 

Fig. 2 Detailed lithology, macrofauna and stratigraphy of Dubicsány-31 (afier RADÓCZ & BÁLDI 1988) 
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Ф 2-3 cm 

Ф1-2 cm С у с ' 0 5 е п 8 - Bathysiphon 

glaukonit Fiabellum.Roxania 

Bathysiphon, Corbula 
Flabellum 
Pecten (F. burdigalensis) 

bryozoa, Teliina 
glaukonit pecten, Dentalium, 

Pecten (F, burdigalensis) 
tufakavics 

Bathysiphon 
Ф 1-2 cm 

Flabellum sp., Cyclocardia sca la ris 

glaukonit 
Astarte, Bathysiphon 

Cadulus gracilina, Cyclocardia scalane, 
Hinia schlotheim i Nucula nucleus 
Cadulus gracilina, Crassatina bosqueri, 

Turris, Malletta, Yotdia 

Ф1-6 cm 
Ф 3-4 cm, glaukonít 

Ф 1-2 cm, glaukonit 
szenes 

Potamidae, Theodoxus prêt. 

Ф 2-4 cm 
szenes uszadékfa 
Ф5 cm 

kissé tufás 

glaukonit 

agyag 

si (г (20 % homoktartalommal) 

slír (40-60 % homoktartalommal) 

sllr (80 % homoktartalommal) 

slír (kavicsos - homokos) 

masszfv homokká 

kavicsos homok 

homokos kavics, kavics 

lula, tutit 

lithothamnium 

Radiez Gy., BáM T., 1988 

2. ábra (folytatás) - Fig. 2 (cont.) 

Laevicardium tenuisuicata 
Mytilus, Modiolus 

glaukonít 
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1 3 1 , 7 - 1 5 5 , 0 m között: szürke aleuritban többnyire apró kavicsok szórtan 
fordulnak elő (2. ábra). E szintből NAGYMAROSY A. ( 1 9 8 8 kézirat) N N 2 nanno-
zónát tudott kimutatni. Makrofaunában elég gazdag: Lentipecten (=„Amussium") 
denudatum (sok, normál méretű és elvétve kettős teknővel betemetett!), Macoma 
elliptica, Limopsis sp., Dentalium sp., Flabellum sp. (magányos korall), elágazó 
bryozoák, nagyobb Balanus cf. concavus B R O N N töredékek, melyeket a selfről 
valószínűleg gravitációs tömegmozgás szállított le. 1 5 0 m körül max. 1 cm 
átmérőjű agyagosodott, zöld színű tufa-kavics, ill. agyag-kavics és tufa-klasztok 
észlelhetők, egyébként a kavicsok anyaga kvarcit és tűzkő. Glaukonit szemcsék és 
glaukonitosodás nyomai az egész mélységközt jellemzik. 

1 5 5 , 0 - 1 7 0 , 0 m között kissé kevesebb a kavics, de több a homok a slírben, bár 
montmorillonitosodott tufa-kavicsok észlelhetők. Makrofaunájában Corbula sp., 
gyakori Lentipecten denudatum, Calliostoma sp., Marginella sp., Flabellum sp., 
Turritella sp., Limopsis sp., Volutilithes sp., Dentalium sp. ismerhető fel. 

1 7 0 , 0 - 2 5 0 , 0 m-ig csak - kisebb szemcseméret ingadozások mellett - slírt 
találtunk, kavics nem fordul elő - kivéve a 1 9 0 m körüli szintet, melyben vékony 
aprókavicsos betelepülés található - ugyanitt a Turritella-k áramlás-irányba 
rendezettek a réteglapon, és glaukonitos szint is kimutatható. A makrofauna 
jellemző alakjai: Nucula sp., Bryozoa, Cyclocardia scalaris SOWERBY, Dentalium sp., 
Limopsis anomala EICHWALD, Flabellum „japonicum", Bathysiphon sp. (gyak.), 
Turritella sp. (gyakori, apró termetű), Corbula gibba OLIVI , Cadulus gracilina SACCO, 
Lentipecten (="Amussium") corneum denudatum REUSS. 2 0 1 - 2 5 0 m között, a kissé 
homokosabb slírben, feltűnően kistermetű példányok fordulnak csak elő, habár 
maga a L. c. denudatum gyakori. Ehhez hasonló szintet „apró-amussziumos zóna", 
ill. „Hinia-Turritella zóna" néven már leírtunk az Alsószuha-1. sz. mélyfúrás 
Szécsényi Slírjéből (BÁLDI & RADÓCZ 1 9 7 1 ) . Thracia pubescens PULTNEY, Balanus 
concavus Bronn nagy töredékei (a selfről gravitációs tömegmozgással szállíttatott 
le), Pinna sp. egészítik ki a faunalistát. Az egész mélységközre jellemző a maga
sabb, olykor 8 0 % - o t elérő homoktartalom (2. ábra). 

2 5 0 , 0 - 3 2 8 , 0 m között típusosabb a slír, pélit-tartalma átlag nagyobb, 3 0 0 m körül 
8 0 % - o s csúccsal. Kavicsok és más gravitációs tömegmozgásra utaló jelek 
nincsenek. Makrofaunája: Lentipecten (=Amussium) corneum denudatum (igen 
gyakori, és normálisan nagy méretű. 2 8 7 m-ben egy példány kettős teknővel 
maradt fenn), továbbá Macoma sp., Polinices sp., Turricula sp., Conus sp. 

3 2 8 , 0 - 3 5 0 , 0 m mélységközben kavicsos slír foglal helyet. Apró kvarcit-
kavicsokon kívül agyag-kavicsok is fellépnek a homokos pélit mátrixban. 3 4 5 m 
körül kavicsos iszapkő betelepülését, 3 5 0 m-ig homokos és aleuritos kavics 
váltakozását figyeltük meg. 3 4 7 m-ben Nucula mayeri, Macoma elliptica, Corbula sp. 
fordul elő, ami még a „valódi" slír-fáciest jelezheti, a kavicsosság ellenére. 
Átmeneti jellegű a fekvőjében található „flabellipectenes, homokos slír" és a 
„lentipectenes (amussziumos) slír" között. 

A 3 5 0 - 5 1 4 m közötti szakaszt „flabellipectenes" kavicsos homokos „slírnek" 
neveztük el, és korát késő-egrinek tartjuk. NAGYMAROSY szerint e szakasz az N N 1 
MARTiNi-féle zónába tartozik. RADÓCZ „homokos aleurit"-nak nevezi. Egyes 
szintekben apró-kavicsos, kavicsos (átmérő 1 - 2 cm). Makrofaunája nem slír-
fauna [a R . HoERNES-féle Ottnangi Slír faunáját tekintve a szokásos módon 
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típusnak]. „Flabellipecten burdigalensis LAM ." és alakköre (revízió alatt) a 
legjellemzőbb és leggyakoribb kövülete, Ficus condita BROGNIART, F. concinna 
BEYRICH, Roxania sp., Flabellum sp. (gyak.), Turritella sp., Turricula sp., Lucinoma 
borealis L., Bathysiphon sp., Corbula sp., Cassis sp., Dentalium sp., Pelecyora polytropa 
ANDERSON, Astarte sp., Bryozoa, Teliina sp., Discotrochus sp. (=Cycloseris sp.), 
Saxolucina bellardiana ( = ottnangensis). A felsorolt taxonok közül a tipikus slír-
előfordulásokban gyakori, bár más fáciesekben is előfordul a Flabellum sp., 
Bathysiphon sp., Discotrochus s p . ( = Cycloseris sp.), Saxolucina bellardiana 
„ottnangensis". Összességében a fenti kőzetösszlet - bár granulometrikus 
mutatóiban hasonlít a slírhez, - de attól makroszkóposán eltér (talán kissé 
durvahomokosabb, kötöttebb, stb.). Késő-egri ( = akvitánien) korát a pectinidák is 
jelzik az NN 1 NÍARTiNi-féle zóna mellett. Bár a pectinidák taxonómiai revízió alatt 
állnak, az biztosan állítható, hogy ugyanaz a faj (esetleg fajok) fordulnak elő, 
melyek az Eger és Novaj környéki lelőhelyeken (pl. Wind-féle téglagyári 
szelvényben, valamint Novaj, Nyárjason) már korábbról ismertek voltak, és 
„Flabellipecten burdigalensis LAMARCK", „F. telegdirothi CSEPREGHY-MEZNERICS" néven 
kerültek leírásra ill. feljegyzésre. 

A revízió főleg a génuszba-sorolást, a faji azonosítást érinti, de európai szinten, 
így pl. a Flabellipecten helyett a korrekt név: Amussiopecten, és nem azonos a 
típuslelőhelyről, tehát az Aquitáni-medencéből LAMARCK által leírt típussal, ami 
miatt a jövőben a burdigalensis fajnév helyett a minor TELEGDI-ROTH , 1914 varietás-
név - mint senior szinonima - lép hatályba. Hasonlóképp a Flabellipecten 
telegdirothi helyes neve valószínűleg Aequipecten telegdirothi CSEPREGHY-MEZNERICS 
lesz. (vö. MANDIC in BÁLDI et al. 1999.) 

A fenti névváltozások azonban nem befolyásolják a tényt, hogy a dubicsányi 
pectinidák azonosak az egri, novaji, stb. pectenekkel. Saját terepi megfigye
léseink szerint, egy kivételtől eltekintve, mindig kaviccsal együtt temetődtek be a 
pectinidák. így allochton helyzetük aligha kérdéses. Ha viszont áthalmozottak, 
akkor csak fiatalabbak lehetnek autochton lelőhelyeik koránál. A tenger
mélységet sem jelezhetik pontosan, hiszen a valóságosnál sekélyebbnek 
indikálják az egykori tengert. 

Általában jellemző a 328-514 m közötti intervallumra a kavicsos és kavics
mentes homokos slír váltakozása. A kavicsos iszapkő kb. hét szintben települ 
közbe. Megfigyelhető, hogy alatta gyakran viszonylag nagy (80%) agyagtartalma 
van a slírnek. A kavicsos slír egy-egy rétegén belül megfigyelhető a kavics 
mennyiségének csökkenése felfelé, és a betelepülés a fedőben átmegy homokos 
slírbe. A kavicsos slír minden bizonnyal törmelékfolyásokkal került a mélybe. Ez 
azért is fontos, mert a pectinidák is gyakran ezekben az átülepített rétegekben 
fordulnak elő. 

5 1 4 - 5 4 2 m-es szakaszban az alsó-egri „molluszkás agyag" tagozatának 
kavicsos, kavicsos iszapkő fáciesben kifejlődött változatát észleltük a „flabelli-
pectenes, homokos slír" fekvőjében. A „molluszkás agyag" a Novaji Tagozat 
„glaukonitos homokkövé"-nek megfelelő összletre (542-636 m) települ. Ez 
utóbbinak kora is kora-egri. Bár a teljes mélységköz egyes szintjeiben a pélit 
mennyisége a MAFI mérései szerint eléri a 80-90%-ot, ennek ellenére gyakoriak 
az olykor durva-kavicsos betelepülések (2. ábra). Legfeltűnőbb, hogy a kavicsot 
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több horizontban is (525 m-től előbb szórványosan, majd nagy tömegben 538 m 
körül, továbbá 580-590 m, valamint 600-605 m közötti részben) 1-6 cm-es átmérőt 
is elérő lithothamnium gumók (rhodolit) alkotják a pélites masszában. A 
rhodolitos pélitet a kavicsos iszapkő egy sajátos fajtájának, s i lymódon 
törmelékfolyással mélybe került üledékes kőzetnek tartjuk. Ezt alátámasztja az 
514-542 m közötti makrofauna is, amelyet fontossága miatt az alábbiakban 
hiánytalanul közlünk: Nucula nucleus L., Nuculana solymarensis BÁLDI (sok), N. 
anticeplicata TELEGDI-ROTH, Yoldia raulini COSSM . et PEYROT, Malletia degrangei 
C O S S M . et PEYROT, Glycymeris ex aff. latiradiata GÜMBEL, Camptonectes (= Palliolum) 
incomparabüis Risso, Crassatina ex aff. bosqueti KOENEN (sok), Venus multilamella 
LAMARCK (apró példányok), Cyclocardia scalaris SOWERBY, Venus multilamellata 
interstriata TELEGDI-ROTH (sok), Thyasira cf. vara KOROBKOV, Corbula gibba OLIVI , 
Hinia schlotheimi BEYRICH (sok), Cadulus gracilina SACCO, Turris sp., Aporrhais callosa 
TELEGDI-ROTH, Polinices cf. catena D A COSTA, Ringicula ex aff. paulucciae M O R L E T . E 
faunában felismerhetők az Egri Formáció molluszkás agyag tagozatának egyes 
elemei. Természetesen van bizonyos mértékű hozzákeveredés is a self kissé 
sekélyebb részeinek faunájából (C. incomparabüis, Cyclocardia scalaris, Glycymeris, 
stb.). A taxonok többsége, így a Malletia, Cadulus, Turris, Hinia schlotheimi, 
Ringicula, Venus multilamellata, Crassatina, stb. jelzi a molluszkás agyagot, és a 
kora-egri kort. E korhatározás kiterjesztése a teljes intervallumra természetesen 
hipotetikus, mivel a molluszkák az 542 m-es szint alatt nincsenek. Mégis e 
rétegösszlet kora-egri korát valószínűsíthetjük a Novaji Tagozatra jellemző 
lithothamniumos „mészkő-termelés" kiterjedt volta miatt. E fácies a Paratethys 
oligocénjében nagy ritkaság! 

Az 542-572 m-ig terjedő szakaszról, - a rossz magkihozatal miatt - csak 
sejthető, hogy néhol „meszes, kavics-konglomerátum" és 565 m körül szenes 
indikáció alkotja. 572-636 m között ismét tűrhető magkihozatal mellett nyert 
anyagon megállapítható, hogy ciklikus felépítésű. Rétegeinek dőlés-szöge: 20°. 
Az 572-636 m közötti szakaszban durva kavicsos homok, homokos durvakavics, 
kavicsos iszapkő fordul elő egymással és pélittel váltakozva. Felfelé csökkenő 
szemcseméretű kisciklusok ismerhetők fel benne, melyek szintén a gravitációs 
tömegmozgásos eredetet valószínűsítik. Hasonló kisciklusokat mutatott ki 
legutóbb a felső-eocén Piszkei Márgából SZTANÓ & F O D O R (1997) Nyergesújfalu 
mellett. Megemlítendő még a kőszén-nyomok felbukkanása, melyek RADÓCZ 
szerint is allochtonok (? uszadékfából). Szerintünk e kőszén-indikációk is a 
tömegmozgással mélybe szállított terrigén növényi anyagok helyi felhalmozó
dásaiból keletkezhettek szénüléssel. Ehhez hasonló jelenséget számos helyről 
leírtak, sőt recens tengeralatti kanyonokban, ill. azok torkolatában a folyamatot is 
megfigyelték. így például SHEPARD et al. (1969) 1097 m mélységben, a dél
kaliforniai self előtti La Jolla tengeralatti kanyonból írt le terrigén növényi 
maradványokat, uszadékfákat, és a selfről származó barna-algákat. A kanyon 
tengelyvonalában a növényi törmelék elkülöníthető rétegeket alkotott, melyek 
vastagsága elérheti a 4 -6 cm-t. Van tehát aktualisztikus példa nyilván még 
számos más lelőhelyen is a növényi anyagok gravitációs tömegmozgások követ-
kezményekénti akkumulációjára. A dubicsányi szelvény szénzsinóros 
mélységközéből eredő, néhány brakkvízi molluszka lelet (Potamididae, Theodoxus 
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pictus, Mytilus) héjai hasonló szállítási mechanizmus által, talán a növényekkel 
együtt kerültek a mélybe. Megjegyzem, „lignit-lencse" betelepülése valaha 
Noszvajon is megfigyelhető volt a nagyimányi szelvény gravitációsan áthal
mozott felső-kiscelli rétegsorának mélyebb részén, mely ma már hozzá
férhetetlen. 

636-770 m: pélit és homok váltakozásából álló, kavics-betelepüléses rétegsora 
van. 670 és 680 m táján erősen tektonizált, „élére állított" rétegekkel, melyeknek 
dőlésszöge: 60-70° . 

636-680 m között monoton, rétegzetlen, kavics-mentes homok, laza homokkő 
alkotja a rétegsort. Emlékeztet egyes cserépváraljai homoktestekre. A homok 
makrofauna mentes. Alján glaukonitos szint húzódik. Valódi vastagsága sokkal 
kisebb 44 m-nél, hiszen a fúrás 70°-os dőlésszögű rétegekben harántolta. 

A 680-700 m közötti intervallumban szürke, zöldes-szürke pélit, RADÓCZ 
szerint „aleurit" észlelhető. Azonban ez a szint igen erősen tektonizáltnak látszik, 
ami csak tetézi a magkihozatali nehézségekből adódó tévedési lehetőséget. 

700-723 m között hasonló körülményeket találtunk, az uralkodó kőzet - már 
amennyi van a maghiányok mellett - itt is tektonizált pélit. 

723-736 m: limonit-konkréciós, kavicsos iszapkő, zöld tuf ás, kavicsos agyag, 
apró ősmaradvány-töredékekkel és 2 mm átmérőjű foraminiferával, kristály
szemcsés tufa törmelékkel, homokos aleurit, majd polimikt konglomerátum 
limonit-konkréciókkal. A réteglapok dőlésszöge 736 m-ben ismét csak 10%, ami 
újra megbízhatóbbá teszi a szelvény adatait. 

736-742 m-ben laza, monoton homokkő foglal helyet. De van bőven tufa
törmelék, glaukonit és kavics. 

742-770 m: pélites homok, homokos pélit. A homokrétegben gyéren oligocén 
sekély-tengeri makrofauna: Laevicardium tenuisulcatum (=„cingulatum") N Y S I , Pitar 
beyrichi SEMPER, „Pederi sp." fordul elő. Agyagos tufa-betelepülések (10 cm 
vastagságban), valamint 7 6 3 - 7 6 6 m között glaukonitos homok feltűnése 
emelendő ki. Glaukonit-szemcsék ugyan 736 és 740 m körül is gyéren 
megfigyelhetők voltak, de mállott tufakristályokkal téveszthetők. 

770-773 m: típusos Kiscelli Agyag, a jellemző foraminifera-faunával. A fúrás 
ebben állt le. 

A fúrási rétegsor értelmezése 

A Dubicsány-31. sz. fúrás szelvénye több tekintetben egyedülálló oligo-miocén 
sorozatot tárt fel. Az adatok értelmezése számos érdekes, új eredményhez 
vezetett, melyeket a 3. ábra foglal össze. 

Rétegtani szempontból a szelvény tagolódása tehát az alábbi, most már alulról 
felfelé haladó sorrendben. 

A tipikus Kiscelli Agyagot (felső-kiscelli) mindössze 3 méter képviseli a fúrás 
talpa felett közvetlenül. E formáció jelenlétéről az adott helyen azonban mi is 
kétséget kizáróan meggyőződtünk, azonfelül ebben RADÓCZ is megerősített 
minket (szóbeli közlés). 
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Dubicsány-31 VÍZMÉLYSÉG MAKROFAUNA ALAPJÁN 

200 _ 

300 _ 

Alsószuha-1 
falsa amussziumos szint 

(62-115 m) 

'hiniás-turritellás szint' 
(apró amussziumos) 

Alsószuha-1 
alsó amussziumos szint 

(378-628 m) 

500 

600 _ 

700 _ 

valószíne 
nagyon valószínű 

3. ábra. A Dubicsány-31. összefoglaló szelvénye és értel
mezése, a batimetrikus változások feltüntetésével 

Fig. 3 Comprehensive section, interpretation and changes ofpalaeo-
water-depth in Dubicsány-31, as compared with bathymetry of 
Alsószuha-1 
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770-636 m között az Eger környékéről ismert felső-kiscelli Noszvaji Tagozat 
(BÁLDI & SZTANÓ 2000) jellegzetes kifejlődési szintjét véljük felismerni a Kiscelli 
Agyag és az alsó-egri Novaji Tagozat közé ékelve. Dubicsányi vastagsága ugyan 
valamivel tetemesebb (134 m), mint akár Noszvajon, akár Miskolcon, de számos 
bélyege alátámasztja korrelációnkat. (Az is valószínű, hogy a tagozat valódi, 
tényleges vastagsága a fentinél jóvel kisebb, mivel egyes szakaszokban igen 
meredek dőlés észlelhető.) A Noszvaji Tagozatra utaló jellegek között említendők 
a gravitációs tömegmozgással mélybeszállított kavicsok szintjei, a tufatörmelék, 
vékony bontott tufa-betelepülések feltűnése, az elmaradhatatlan limonitosság, 
mely a dubicsányi szelvényben limonit-konkréciók megjelenésében mutatkozik. 
A nehézásvány vizsgálatok itt az eredetre is vetettek némi fényt: 720 m körül 
79-88%-nyi ilmenitet és rodokrozitot mutattak ki. Nyilván a limonitban is bőven 
van Mn. A mangánosság is - az egri analógia alapján - a felső-kiscelli indikátora. 
Viszonylag nagyméretű, de sekélytengeri, normál sósvízi molluszkahéjak 
szórványos feltűnése 750 m tájékán, szintén a Noszvaji Tagozatra utalhat. A 
Glycymeris, Laevicardium, etc. ugyan korban beleillik „a képbe", de nem 
kifejezetten az eger-noszvaji terület ekvivalens szintjének jellemző alakjai, habár 
ott is szórványosan észlelhetők. A RADÓCZ által jelzett „Pecten ?" ugyan épphogy 
a Noszvaji Tagozat biofáciesére utalna. Mindenesetre e szórványos self-formákat 
a kavicsokkal és talán részben a tufa-törmelékkel és glaukonit szemcsékkel együtt 
a gravitációs tömegmozgások hozták le a mélybe. 

A 636-542 m közötti intervallumban alsó-egri, a Novaji Tagozattal korrelálható 
képződményeket találtunk a dubicsányi szelvényben (BÁLDI et al. 1999). Míg a 
Bükk D-i előterében, Egerben és Novajon, e képződmény a gravitációs tömeg
mozgásos eredet legcsekélyebb jelét sem mutatta, addig Dubicsányban az egész 
idetartozó rétegösszletet (kavicsos homok, kavicsos aleurit, amelyben a 
kavicsokat részben lithothamnium csomók „helyettesítik") törmelékfolyással és 
sűrű kavicsárral, vagy zagyárral mélybehalmozott üledékek építik fel. E 
korrelációnak azonban van néhány problematikus pontja. így nem támasztható 
alá makro- és mikrofaunával, nincsenek nagyforaminiferák. Magyarázatra szorul 
a szénzsinórok megjelenése, és a néhány brakkvízi molluszka-héj is. Ez utóbbi 
kérdés azonban aktualisztikus alapon, a La Jolla-i kanyon tömegmozgásos 
üledékeinek, növénytörmelék felhalmozódásainak tanulmányozása alapján, 
továbbá a kisciklusok szedimentológiai vizsgálati eredményei nyomán megoldást 
nyerhet. A szén-indikációkkal együtt észlelt glaukonit- és áthalmozott litho-
thamnium-előfordulások is alátámasztják magyarázatunkat. Az is feltűnő, hogy 
- különösen makroszkóposán - aránylag kevés a glaukonit. Ez azonban csak 
látszólagos, mert a labor-eredmények szerint 3 7 - 5 1 % glaukonitszemcse 
mutatható ki egyes szintekből. Erős érv a Novaji Tagozat mellett a corallinacea 
csomók (lithothamnium gumók) több szintben való jelenléte, mégha áthalmozott 
helyzetben is. Igaz, hogy lithothamnium lencsék a Bretkai Mészkőben, ül. az 
ekvivalens slír bázisképződményekben is bőven előfordulnak (BÁLDI & RADÓCZ 
1971, R A D Ó C Z 1973) , azonban esetünkben a fedő képződmény, az egri 
„molluszkás agyag" kora e lehetőséget kizárja. 

542 -514 m között, alig 36 m vastagságban, az alsó-egri „molluszkás agyag"-ot 
találjuk a novajival korrelálható kavicsos homokkő fedőjében. Dubicsányban 
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azonban ez a kifejlődés is eltér az ország egész oligocén medencéjében kiterjedt 
szint átlagos fáciesétől. Sehol sem találtuk ui. eddig gravitációs tömegmozgással, 
főleg plasztikus törmelékfolyással mélybemozgatott változatát. A dubicsányi 
szelvényben azonban a „kavicsos iszapkő" fácies kifejlődése, valamint a 
molluszkás agyag mélyebb szinttájában jelentkező, szintén átmozgatott 
lithothamnium csomók jelzik a tömegmozgások szinte változatlan folytatódását. 
A „molluszkás agyag" melletti legfőbb érv a már ismertetett, 514-542 m között 
talált makrofauna. Ennek rendszertani összetétele, biofáciese eléggé meggyőzően 
hasonló az Eger környékéről, és más régiókból ismert molluszkás agyagokéhoz. 
Igaz, hogy van bizonyos fokú hozzákeveredés is a sekélyself faunájából 
(Glycymeris, Aporrhais, Camptonectes, stb.), de a taxonok többsége, így a Malletia, 
Cadulus, Turris, Hinia schlotheimi, Crassatina, stb. jelzi az kora-egri kort, és 
azonfelül a jelentékeny tengermélységet. A teljes fauna batimetrikus analízise 
alapján a dubicsányi „molluszkás agyag" egykori igen valószínű mélységközére 
a 75-120 m közötti intervallumot kaptuk, a „valószínű mélységközre" pedig 
30-300 m közötti értéket nyertünk. Több, mint valószínű, hogy az Eszak-Borsodi-
medencében a „molluszkás agyag" kissé nagyobb mélységben képződött, mint 
Eger környékén. Összehasonlításul a 3. ábrán a lithothamniumok (corallinaceae) 
jelenkori mélységi elterjedését is mutatjuk, tiszta, meleg és meleg-mérsékelt 
tengerekben, autochton helyzetben az eufórikus övön belül: átlag 15-50 m 
között. Az ábrából is láthatóan a vörös algák jóval sekélyebb tengermélységekben 
élnek, mint amilyenben a „molluszkás agyag" rakódott le. 

514 m-ben egy „láthatatlan", de igen jelentős diszkordancia-felület (para-
konformitás) választja el az oligocén és miocén rétegeket. „Láthatatlannak" azért 
nevezzük, mert nem hagyott hátra makroszkóposán észlelhető jegyeket. De még 
a labor eredmények sem tükrözik igazán. Egyetlen komoly jelzése talán a fedő 
rétegek bázisának rendkívül magas glaukonit tartalma (28-43%). A kőzettani 
változás sem túl éles: fokozatosan megnő a homok mennyisége az agyag és 
aleurit rovására a diszkordancia felett. Több-kevesebb kavics továbbra is 
keveredik az üledékhez. A makrofauna egy kissé érzékenyebben jelzi a változást: 
a „flabellipectenekben", talán „amussiopectenekben" elég gazdag együttes nagy 
valószínűséggel 6 2 - 6 6 m közötti mélységben élt, „valószínű mélységi 
intervalluma" pedig 50-120 m -re tehető. Mivel az 514-350 m-ig terjedő, fenti, 
flabellipectenes, homokos kavicsos, atipikus slírt is a gravitációs tömegmozgásos 
üledékek jellemzik, a molluszkák áthalmozását is fel kell tételeznünk. így a 
valószínű intervallumnak inkább a mélyebb részét lehet reális becslésnek 
tekinteni. A diszkordancia jelentős hézagot takar: hiányzik az alsó-egrit záró 
csökk3ntsósvízi, lagunáris tagozat, amit BÁLDI & R A D Ó C Z (1971) „Mytilus-
Potamides horizontnak" nevezett el, és amely a Sajóvölgyi-medencében a 
„molluszkás agyagra" közvetlenül települve az alsó-egri felső szintjét alkotja (pl. 
Mucsony-136. sz. fúrás, Kazincbarcika- (Skz) 169. sz fúrás, stb., 4. ábra). Eger 
környékén ugyanez a fácies megfelel az „andornaktályai homoknak" (BÁLDI & 
SZTANÓ 2000). Borsodban a molluszkás agyagból is valamennyi lepusztulhatott. A 
hiatus végét a „bretkai transzgresszió" jelzi. Ez az esemény a Miogypsina gunteri 
zónában zajlott le, kora tehát a „világ-skálán" akvitáni, években kb. 23,8 millió év 
BERGGREN et al. (1995) és CAHUZAC & POIGNANT (1997) szerint (vö. BÁLDI et al. 



4. ábra. Eger környéki kiscelli/egri átmeneti szelvények kronosztratigráfiai korrelációja. Ebben a diagramban a függőleges tengelyen az idő van feltüntetve, 
millió éves egységekben (vö. BÁLDi & SZTANÓ 200013 . ábrával), к = „k-réteg", M = Myogypsina, g = glaukonit, b = bentonit, o, sz.g.t = gravitációs áthalmozás 

Fig. 4 Chronostratigraphic correlation of Kiscellian/Egerian sections. (Vertical axes in ma, for legend see Fig. 5). к = „k-layer", M = Myogipsina, g = gluconite, b = bentonité, 
о, sz.g.t. = gravitational redeposition 
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1999). Régen - tévesen - „preeggenburgi denudációnak" nevezte BÁLDI & 
R A D Ó C Z (1971) a fenti eseményt. Helyesebb azonban az „intra-egri" megjelölés, 
hiszen a kora és késő-egri határon történt meg a bretkai transzgresszió (4. ábra). 

350 m táján a „flabellipectenes homokos slír" felfelé fokozatosan átmegy tipikus 
slírbe, amelyben azonban legalább két szintben felismerhetők a gravitációs 
tömegmozgások jelei. E szinteket főleg „kavicsos slír" jelzi. Az „igen valószínű" és 
a „valószínű" batimetrikus becsléseinket a 3. ábra diagramja jelzi. Ebből kitűnik, 
hogy az „alsó kavicsos slír" képződési mélysége aránylag nem volt nagy, még a 
„valószínű" érték alsó határa is csak 120 m. Vagyis a batimetrikus viszonyok nem 
változtak a „flabellipectenes, homokos slírhez" képest. Hasonlóképp változatlan 
maradt a tengermélység a fekvőjénél jóval agyagosabb „nagy-amussziumos 
zóna" lerakódásának idején is (a fúrásban kb. 320-tól 250 m-ig felfelé), litológia 
alapján kb. 300 m-nél lehetett a legnyütabbvízi a lerakódás. 

250 m táján aránylag hirtelen tengermélyülést jeleznek a makrofaunák 
batimetriai elemzései. Igen valószínű a 8 0 - 1 4 0 m közötti mélység, de a 
valószínűség határain belül van a 75-230 m-es tengermélység is. A 3. ábrán 
feltüntettük összehasonlítás kedvéért az Alsószuha-1. sz. mélyfúrás „nagy-
amussziumos" és apró amussziumos („hiniás-turritellás") szintjeinek mélységi 
mutatóit, melyek - habár numerikus alapon kerültek kiszámításra - igen jól 
egyeznek a Dubicsány-31. sz. fúrás paleobatimetrikus értékeivel. 

A „felső kavicsos slír" (170-131,7 m között a fúrási szelvényben) a legmélyebb 
tengeri fácies az egész dubicsányi szelvényben („igen valószínű tengermélység": 
120-155 m, „valószínű tengermélység": 50-200 m ). Ugyanakkor a diszpergált 
kavicsok, a Balanus concavus sekélyselfről mélybeszállított néhány töredéke, a 
160-220 m közötti magas homoktartalom jelzi az egykori gravitációs tömeg
mozgásokat. Valószínű, hogy a tufa és a glaukonit tartalmú szintek a kavicsokat 
szállító törmelékfolyással együtt a selfről kerültek le a mélyebb régióba. A seifen 
a Pétervásárai Homokkő glaukonitjai képződtek nagy tömegben, valamint a 
legalsó riolittufa tefrája halmozódott fel a transzgresszió idején (istenmezejei 
bentonit) (vö. BÁLDI 1997). 

A dubicsányi szelvény korrelációja Bükk környéki oligo-miocén 
szelvényekkel és a fontosabb földtörténeti események 

A Dubicsány-31. rétegsorának lerakódása idején lejátszódott eseményeket 
összefoglalva az alábbiakat állapíthatjuk meg időrendben. 

Az átlagos Kiscelli Agyag képződését a késő-kiscelli korszak végefelé 
megszakította a tengeralatti tömegmozgások hatására képződő, Noszvaji 
Tagozatnak megfelelő, limonitos, tufa-törmelékes, nagy-molluszkás, erősen 
kavicsos, glaukonitos pélit és homokösszlet szedimentációja. Ez az esemény 
korrelálható az Eger környékén és a Miskolc-8. sz., valamint a Cserépváralja-1. sz. 
fúrás szelvényeiben észlelt hasonló változással (4. ábra) (BÁLDI & SZTANÓ 2000). Az 
egri-miskolci szelvényekben a Noszvaji Tagozat kisebb szubmarin törmelékkúp 
felépülésének és/vagy a self progradációjának, de mindenképp relatív 
tengerszint süllyedésnek a jelzője. A D-Bükkben és Dubicsányban egyaránt 
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megjelenő tufásság vulkáni tevékenység élénkülésére és ebből következően a 
tektonizmus erősödésére is enged következtetni, összeségében nem zárható ki a 
tengerszint eusztatikus süllyedése sem (ld. BÁLDI & SZTANÓ 2000 ,14 . ábra). 

A tömegmozgásos üledékképződés Dubicsányban a korai-egriben is folyta
tódott. Egyedülálló módon mind a Novaji Tagozat (glaukonitos, kavicsos 
homokkő), mind a molluszkás agyag erősen kavicsos (2, 3. ábra). A seifen a 
corallinaceák (lithothamniumok) tömegesen éltek a glaukonitos, kavicsos 
homokkő lerakódása idején. Míg azonban a novaji Nyárjason szabályos, bár 
ingadozó vastagságú mészkő-betelepülést alkotnak, tehát összefüggő biogén 
kőzettestet hoztak létre, addig Dubicsányban gravitációsan mélybe szállított 
csomóikat, törzseiket találjuk kvarcit-kavicsos agyagban diszpergálva (a 
kavicsokhoz hasonlóan). A molluszkafauna batimetrikus elemzése szerint a 
korabeli tengermélység nagy valószínűséggel nem volt kisebb 75 m-nél, 
ugyanakkor a corallinaceák a legtisztább vízben sem élnek nagyobb mennyi
ségben 50 m-nél mélyebben. 

Rövid lepusztulási időszak miatt nincs dokumentum az alsó-egri magasabb 
részét alkotó brakkvízi, ún. „andornaktályai homokról", amit korábban 
Mytiluszos-potamideszes szintnek is neveztünk (BÁLDI & RADÓCZ 1971). Ez a 
tagozat Dubicsány környékén is kifejlődhetett, hiszen egyes környező fúrá
sokban, főleg brakkvízi molluszkákkal telt pélites, finomhomokos rétegösszlet 
formájában észlelhető. így alig 6 km-rel keletre, Kazincbarcikán, az Skz-169. sz. 
mélyfúrásból (4. ábra), továbbá a Múcsony-136. sz. fúrásból (BÁLDI & RADÓCZ 1965, 
1971; BÁLDI 1983, 1973) tudtuk korábban e brakkvízi szintet leírni. Eger környé
kén is hiánytalanul elterjedt az „andornaktályai homok". Csak denudációval 
magyarázhatjuk dubicsányi hiányát. 

A „bretkai transzgresszió", mely a kora- és késő-egri határán következett be a 
Miogypsina gunteri zóna idejének kezdetén, gyakran alaphegységen hagyta hátra 
mészkőből és/vagy glaukonititből, konglomerátumból és breccsából álló bázis
képződményét. Bretkán, valamint a Gömör-Tornai-Karszt D-i szegélyén Trizs, 
Imola, Égerszög, stb. vidékén, illetve az Alsószuha-1. sz., Serényfalva-2. sz., a 
Csízfürdői-1. sz. mélyfúrások Szécsényi (=Putnoki) Slír összletének bázisán 
észlelhetők az alaphegységre túlterjedő transzgresszióval települő fenti felső-egri 
fáciesek (4. ábra) (VANOVA 1959; VANOVA in BÁLDI & SENES 1975, PAPP 1975, LESS 

1991). 
Megjegyzendő, hogy kimutatható a régióban egy idősebb, a kora-egrit beve

zető transzgresszió is, amely igen hasonló fácieseket hagyott hátra, és amelyet 
LESS eredményei alapján (LESS 1991) „csókási transzgressziónak" nevezhetünk. A 
Miogypsinoides complanata, tehát a miogypsinidák feltűnése jelzi a csókási 
transzgresszió dátumát, amit BERGGREN és más, fent már idézett szerzők nyomán 
27,1 millió évre helyezhetünk. A novaji tagozat bázisa tehát 27,1 millió éves. Ez 
egyben az egri/kiscelli határ időpontja is (BÁLDI et al. 1999). A „csókási túlterjedő 
transzgressziónak" a bükki Kisfennsík Csókás nevű lelőhelyén kívül a 
Budikovany lepidocyclinás mészkőben, és talán a Rudabánya mellett mélyült Rb-
390. sz. fúrásban feltárt glaukonitos durva homokkő és márga triászra települt 
összletében találhatjuk dokumentumát. Ez utóbbi képződmény litho-
thamniumos mészkőlencséket, lepidocyclinás-nummuliteszes mészkő-betelepü-
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léseket tartalmaz (leírásukat SZENTPÉTERY 1 9 8 8 , kézirat adja). LESS szerint (szóbeli 
közlés) a lepidocyclinákhoz társuló Nummulites kecskeméti LESS , a Miogypsinoides 
complanata és a formosensis hiánya ellenére is jelzi a csókási transzgressziót, illetve 
a novaji szintet folyamatos szelvényekben. 

Az N N 1 MARTiNi-féle nannoplankton zóna alsó határa NAGYMAROSY szerint 
épp a „flabellipectenes homokos slír" bázisával esik egybe. Ez összhangban van a 
nagyforaminifera zonációval. Az N N 2 zóna alsó határát a fenti „homokos slír" és 
az „alsó kavicsos slír" közé helyezi NAGYMAROSY. 

BERGGREN et al. ( 1 9 9 5 ) , CAHUZAC & POIGNANT ( 1 9 9 7 ) , BÁLDI et al. ( 1 9 9 9 ) , R Ö G L 

( 1 9 9 8 ) , STEININGER (in BERNOR, FAHLBUSCH & RITSCHEL 1 9 9 6 ) és mások szerint az 

N N 2 bázisa 2 3 , 2 millió éves, míg az N N 1 bázisa 2 3 , 8 millió évre tehető. Az N N 1 
zóna alsó határa egyidős a Mio. gunteri zóna és az akvitáni emelet alsó határával. 
Az N N 2 zóna alsó határa még az akvitánin belül húzódik. Egyidejűsége az 
eggenburgi alsó határával vitatott (BÁLDI et al. 1 9 9 9 ) . A pectinidák alapján nem 
egyidős az eggenburgi alsó határával. R Ö G L & STEININGER feljebb már hivatkozott 
javaslata szerint az eggenburgi emelet alsó határa az akvitáni/ burdigáli 
fordulójával azonos és az N N 2 zóna középtáján, 2 0 , 5 millió évnél vonható meg. 

A 2 3 , 8 millió évvel ezelőtt lejátszódott bretkai transzgressziót követően 
megkezdődött a dubicsányi vidéken a Szécsényi Slír lerakódása ( 3 , 4. ábra). E 
folyamat a késő-egriben és az eggenburgi kezdetén (kb. ? 2 1 millió, vagy 2 3 , 2 
millió éve) 3 0 - 1 2 0 m mély, viszonylag sekélyebb tengerben, de ugyanakkor szinte 
állandósult gravitációs tömegmozgások, főleg kavicsos agyag folyások kísére
tében zajlott. Ezért a slír kőzete, sőt a mélyebb rétegekben faunája is, atipikus 
(„flabellipectenes homokos, kavicsos slír"). Később, még az N N 2 kronon belül 
(valamikor 2 3 , 2 és 2 0 millió év között), a tenger határozott kimélyülése 
következett be. Eredményeként tipikus slírfácies alakult ki, és hosszabb időre 
(első ízben a késő-kiscelli óta) megszűntek a gravitációs tömegmozgások a 
dubicsányi területen is. Valószínűleg egy relatív tengerszint emelkedés játszódott 
le, amelynek köszönhetően 3 5 - 4 5 méterrel növekedett a vízmélység, 1 0 0 - 1 5 0 m 
üledék lerakódása mellett. E transzgresszió, amit „eggenburgi" (vagy „darnói", 
vagy „budafoki transzgressziónak") nevezhetünk, Magyarországon kevés helyen 
volt túlterjedő. (Annál inkább a K-alpi előtér molasszban: Alsó Ausztria, stb.) Ez a 
transzgresszió „hozta magával" a nagy-pectenes faunákat, a budafoki, a 
loibersdorfi és az Ilona-völgyi molluszka-együtteseket. BÁLDI ( 1 9 9 7 , 1 9 9 8 ) szerint 
talán a Darnói Konglomerátum, az abodi, szendrőládi, szuhogyi, felsőtárkányi, 
stb. ostreás-balanuszos konglomerátum foltok jelzik az eggenburgi transzgreszió 
túlterjedéseit. Ez az „eggenburgi transzgresszió" a R Ö G L & STEININGER javasolta 
határmegvonás szerint (RÖGL in CICHA et al. 1 9 9 8 ; STEININGER et al. 1 9 9 6 ) 

valószínűleg egyidejű az akvitáni/burdigáli határával, ill. a késő-egri/ eggenburgi 
határral. BÁLDI et al. ( 1 9 9 9 ) más megközelítésből talán szerencsésebbnek tartaná 
az egri/eggenburgi határát mélyebben, az N N 2 zóna bázisán megvonni. Ez 
utóbbi esetben a fenti transzgresszió intra-eggenburgi esemény lett volna. 

A „eggenburgi transzgresszió" korban egybeeshet a „legalsó riolittufa" (BÁLDI 
1 9 9 7 ) képződésének szintjével, vagyis az istenmezejei bentonit-telep létre
jöttével. Mindennek ellenére, eredményeink szerint a tenger mélysége a 
dubicsányi területen igen nagy valószínűséggel legalább 1 2 0 - 1 5 5 m között volt, 
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de elérhette lefelé a 200 métert is az eggenburginak ebben a korszakában. A 
fejlődés további menetét újabb, ezúttal késő-eggenburgi korú diszkordancia teszi 
követhetetlenné. A viszonylag magas tengerszint ellenére a korszak vége felé a 
„felső kavicsos slír-fácies" megjelenése jelzi a gravitációs tömegmozgások 
kiújulását. Ennek tektonikai (tehát helyi) oka is lehet, mivel tufatörmelék, agya-
gosodott tufakavicsok keverednek a felső szinttájban a slírhez. Az ugyanitt 
gyakori glaukonit szemcsék lehet, hogy arról a sekélyvizű platóról kerültek a 
mélybe, amelyen a Pétervásárai Homokkő glaukonitja halmozódott fel. 

Ebben az időszakban hasonló gravitációs tömegmozgások dokumentumait a 
dubicsányi régión kívül eddig egész Magyarországon nem találtunk. Egyetlen 
igen valószínű kivétel lehet a Sajóvelezd-42. sz. fúrás „amussziumos szintje" (a 
fúrás 250 -515 m közötti szakasza) (BÁLDI & RADÓCZ 1971). Habár e fúrás alig 2 km-
re van a Dubicsány-31.-tői, tehát a „dubicsányi terület" fogalma bátran kiterjeszt
hető rá. A slírben, itt is annak alsó és felső szintjeiben bőven vannak durva 
homokos, és kavicsos betelepülések. Ugyanakkor tipikus slír-faunát észleltem (B. 
T.) ugyanitt. A jelentékeny tengermélységet, amit most, a fauna újravizsgálata 
után is 100-365 m közöttire becsülünk, különösen jól jelzik az olyan génuszok, 
mint a Yoldia, Bathyarca, Propeamussium, Laternula, Cuspidaria, Pholadomya, 
Scaphander, Cylichna, Aturia, Flabellum. Annak idején nem találtunk kielégítő 
magyarázatot a slír felső szinttájának kavicsossága, tufássága ellenére jelenlévő 
batiális faunák együttes előfordulására. Ma meg vagyunk győződve róla, hogy a 
fent hivatkozott sajóvelezdi szint laterális folytatása a Dubicsány-31.-bői leírt 
„felső kavicsos slírnek". A sajóvelezdi szelvény egyben jól kiegészíti a 
dubicsányit. Az előbbiben ui. a batiális „kavicsos amussziumos slír" felfelé átmegy 
a „veneridás horizont" (BÁLDI & RADÓCZ 1971) durva homok és konglomerátum 
öszletébe. Ez a fácies az eggenburgien „nagy-pectenes faunához" hasonló, 
gazdag, új vizsgálataink szerint 1 5 - 4 0 méteres tengermélységben élt 
makrofaunát tartalmaz. В. T. folyamatban lévő vizsgálatai szerint az ipolytarnóci 
tengeri faunával együtt - az utóbbi ott a „lábnyomos" homokkő és az alluviális 
kavics mélyebb fekvőjében települ - az ún. kis-glycymeridás biofácies jellegzetes 
képviselője. Nagy méretű pectenek ritkák és töredékesek, de jelzik az eggenburgi 
kort, gyakoriak viszont a Glycymeris, Venus, Gari, Corbula, Patella, Balanus, stb. 
sekélytengeri nemzetségek. Már 1971-ben is feltűnt az ipolytarnóci tengeri fauna 
és a sajóvelezdi veneridás együttes közötti hasonlóság (BÁLDI in BÁLDI & RADÓCZ 
1971). A sajóvelezdi veneridás szint az ipolytarnóci és más gazdag makro-
faunákkal együtt (Ilona-völgy, Tarnalelesz, Bekölce, Nagybátony, stb.) a self és a 
partvidék eggenburgi-végi progradációjának előfutáraként jelenik meg a slír, 
vagy a Pétervásárai Homokkő fedőjében, vagy felső szintjében. 

A dubicsányi „flabellipectenes, homokos slírnek" megfelelő települési 
helyzetben már korábbról is ismertünk hasonló „atipikus slír-összleteket", habár 
ott a gravitációs tömegmozgás vagy nem működött, vagy eddig senki sem 
mutatta ki. Dubicsánytól kb. 12 km-nyire mélyült az Alsószuha-1. sz. fúrás, 
melynek „bretkai bázis-képződményre" települő legmélyebb, homokos, 
glaukonit-zsinóros, kissé tufás legalsó („amussienleere") horizontja korrelálható 
az említett dubicsányi szinttel (3, 4. ábra). De BOHN-HAVAS (in SZENTPÉTERY 1988) 
hasonló „slíroid" képződményt észlelt a Kánó-1. sz. fúrásból is. Mindkét esetben 
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a késő-egri (akvitáni) kor megállapítást nyert (BÁLDI-BEKE végzett nanno-fosszília 
vizsgálatokat). 

Késő-egri-eggenburgi relatív vízszintváltozások és azok lehetséges okai: 
diszkusszió 

Az Eger környéki oligocén szelvények vízmélységváltozásait relatív vízszint 
változások tükrében, eusztatikus és tektonikus komponensekre bontva ele
meztük, és eusztatikus eredetű ciklusokkal korreláltuk (5. ábra; BÁLDI & SZTANÓ 
1999). A késő-kiscelli jelentős mértékű elsekélyülést minden bizonnyal az aljzat 
emelkedése okozta (BÁLDI & SZTANÓ 2000, 14. ábra), mely feltehetően a Bükk 
kiemelkedésének kezdetét jelezheti (vö. DUNKL et al. 1994). Az Egri Formáció 
lerakódása idején, úgy tűnik az aljzat emelkedése megállt, az észlelhető 
vízmélység változásokat az eusztatikus tengerszint és az üledékfelhalmozódás 
tempójának változása okozta (TB1.2 eusztatikus ciklus, H A Q 1991). 

Az ezt követő „intra-egri" denudáció - mely a kora-egri rétegsorokat a Bükk 
térségében - különböző mértékben, de mindenütt lepusztította (4. ábra) vagy a 
feltételezhetően folytatódó kiemelkedés és/vagy a TB1.3 eusztatikus ciklus végét 
jelző tengerszint esés (5. ábra) számlájára írható. Mindenesetre az észak-magyar
országi oligocénben eróziós réteghiány miatt több szekvencia nem azonosítható. 
A „intra-egri" denudáció erősen változó mértéke inkább a tektonikai faktor 
szerepét jelezheti. Ugyancsak erre utalhat, hogy egy a Bükktől északra futó szeiz
mikus szelvényen a medencekitöltésben egy feltételezhetően oligocén/miocén 
diszkordanciát észlelt TARI (in SZTANÓ & TARI 1993). A jelenség esetleg kiterjedt 
voltát sejteti, hogy a Közép-magyarországi vonal környezetében egri ( N N 1) 
vagy eggenburgi ( N N 2/3) glaukonitos homokkő diszkordánsan települ kiscellire 
( N P 24) vagy alsó-egrire ( N P 25) (NAGYMAROSY et al. 1995). Úgy véljük - bár ennek 
bizonyítása ezen tanulmány kereteit messze meghaladja - hogy az „intra-egri 
denudáció" oka az Alcapa és Tisza egységek rátolódással, pikkelyeződéssel kísért 
(vö. CSONTOS & NAGYMAROSY 1998) ütközésének kezdetét jelezheti. 

Relatív tengerszint emelkedés nyomát - a kora-miocén „bretkai transzgresszió" 
a késő-egriben - immár а ТВ 1.4 szekvencia transzgresszív egységével egyidőben 
(vö. H A Q 1991, 5. ábra) láthatjuk. N N 1 korú a sok glaukonitot is tartalmazó 
„flabellipectenes slír" a Dubicsány-31-ben, a nagyforaminiferás Bretkai Mészkő 
( L E S S 1991) az alaphegységre települ, valamint ugyancsak felismerhető, 
glaukonitos homokkal kísérve az Alsószuha-l-ben, ahol a további mélyülés 
eredményeként slír fedi (BÁLDI 1983). Mindezt TARI et al. (1993) a paleogén 
medence süllyedésének legkésőbbi fázisaként, a depocenter ÉK-i eltolódásaként 
tektonikai okokkal magyarázta. 

Mindkét fúrásban felismerhető az ún. alsó amussziumos szint, az erre 
következő hiniás-turritellás szint (Asz-1), illetve a kis Lentipectenek szintje (Du-
31) (3. ábra). Bár a Bükk egyes Darnó zóna menti részei továbbra is kiemelt 
pozícióban lehettek, a nagyobb vízmélység visszatérte miatt (felső Amussziumos 
szint), mégis inkább kisebb eusztatikus tengerszint emelkedés (ТВ 2.1) hatását 
véljük meghatározóbbnak. Ezzel párhuzamosan a Darnó zónától nyugatra a 
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5. ábra. Az észak-magyarországi oligo-miocénben észlelt relatív vízszint változások és lehetséges korrelációjuk globális vízszintváltozásokkal (CICHA et al. 1998 
korbeosztása alapján, valamint HAQ 1991 után, módosítva) 

Fig. 5 Relative sea-level changes detected in the North Hungarian Oligocene-Miocene and their comparison to eustatic changes (chronostratigraphy after CICHA et al. 1998, 
eustatic curve modified after HAQ 1991) 
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batiális slírt felváltotta a sekélyvízi glaukonitos Pétervásárai Homokkő, mely 
eusztatikus tengerszint eséssel hozható kapcsolatba (SZTANÓ & TARI 1 9 9 3 ; SZTANÓ 
1 9 9 4 ) . Ezt követően a homokkő fácieszónáinak vándorlása - aggradáció, majd 
progradáció - eleinte csekélyebb tempójú, majd viszonylag hirtelen bekövetkező 
relatív tengerszint emelkedést indikál, amely így a felső Amussziumos szinttel 
korrelálható. Az N N 2 zóna elején tehát a Darnótól nyugatra és keletre is azonos 
volt a relatív vízszintváltozások iránya, amely arra utal, hogy aljzatuk egységesen 
viselkedett. Később azonban a medence Darnótól nyugatra eső része feltöltődött, 
míg a Darnó zónában illetve attól ÉK-re feltehetően az aljzat további 
süllyedésének köszönhetően a batiális üledékképződés folyatódott. 

Következtetések 

A tipikus egri kifejlődéstől némileg különböző dubicsányi rétegsor -
gravitációs áthalmozással kísért Egri Agyag, szintén áthalmozott kavicsos 
flabellipectenes slír (egyedülálló kifejlődések!), kavicsos Szécsényi Slír -
leginkább a Darnó zóna oligo-miocén tektonikai aktivitását bizonyítja. A 
dubicsányi, alsószuhai slírfaunából egyaránt kimutatható a tenger mélyülése, 
miközben nyugatabbra epizodikus mélyülés után a medence feltöltődésének 
vagyunk tanúi (SZTANÓ 1 9 9 4 ) . Ez az Eszakmagyarországi Paleogén Medence 
depocentrumának keletebbre tolódását bizonyítja az eggenburgi során TARI et al. 
( 1 9 9 3 ) modelljével összhangban. 

Az alsó-egri (felső-oligocén) nyíltvízi molluszkás agyagra vagy a sekélyebb 
brakkvízi homokos képződményekre több fúrásban is diszkordánsan települ a 
felső-egri (alsó-miocén) slír. Ezzel egyidőben az alaphegység egyes pontjain 
glaukonitos, meszes, nagyforaminiferás bázisrétegekkel települ slír. Minden 
kétséget kizáróan a Bükktől északra bizonyítható, a hegységtől délre 
feltételezhető egy „intra-egri denudáció"-s periódus nyoma. A kiscelli/egri 
határon észlelt aljzat emelkedés (BÁLDI & SZTANÓ 2000) már ennek előfutára 
lehetett. 
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