
ELŐZETES JELENTÉSEM AZ 1937. ÉVI BUDAPESTKÖRNYÉK1 
GEOLÓGIAI FELVÉTELEKRŐL

Irta: P á v a i  V á j n á  F e r e n c  dr.

Az 1932. év óta tartó Székesfőváros és környékén végzett részletes 
geológiai felvételeim területében, annak ÉK és K-i részein egy mélyre
ható csorbaság mutatkozott Váckisujfalu, Erdőváros, Szada, Gödöllő, 
vidékétől ék alakban Cinkota irányában. Idei felvételeim ezt a hiányt 
pótolják. •

Területem általánosságban a K-felőli pannóniai transzgresszió zóná
jába tartozott, csupán É-on érte el a felsőoligocénből és alsó miocénbői 
felépített területet, amelyet É-on a váckisujfalusi Várhegyben K-re 
lehajló Lajoshegy csörögi andezit dejk vonulat határol. É-ról D és DK- 
felé fokozatosan mindent a pleisztocén üledékei — különösen a lösz — 
kezdenek elborítani, amelyek alul legfennebb a pannóniai emelet üledékei 
bukkannak fel a völgyoldalakban s később már, mint Nagytarcsa vidé
kén, csupán a mély vízmosások fenekén.

Az ez évi felvételeim alatt, amelyek július 1 6-tól oiktóber 15-ig tar
tottak, domborodott ki igazán az a két tanulság, amely ennek a nagy 
fővároskörnyéki területnek úgy felszíni, mint begyszerkezeti formáit 
megmagyarázza s mint látni fogjuk, sokban közelebb segít az Alföld 
mélységbeli szerkezetének megismeréséhez. Az egyik az, hogy amíg a 
Duna völgyében és K-felé Cinkotától a Csömör, fóti és Szada, Váckis- 
ujfalu-környéki magaslatokig, vagyis nagyjából a pannóniai transz
gresszió itteni Ny-i határáig jóformán hegyet-völgyet vastagabb-véko- 
nyabb futóhomok takar be, addig ezeknek a felsőpannóniai üledékekből 
felépített domboknak DK-i szélárnyékában általánosságban vastag lösz 
és löszszerű takaró alakult ki. A futóhomok D-en és K-felé csak a duna- 
völgyben és azokban a mellékvölgyekben tartja meg további uralmát, 
ahol az uralkodó ÉNy-DK-i szél ma sem talál gátat s a múltban még 
kevésbé talált, mint erdőváros felől a Zsidói-völgyben, Szada felől a
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gödöllői Rákospatak mentén Isaszeg felé, vagy a tulajdonképeni széles 
Dunavölgyben. Ezek a helyek azonban már nem olyan jellegzetes szélfútta 
területek, mint pl. a fótsomlyói, Csornád, Örszentmiklós, Szada, Mogyo
ród közti katlan, amely D-i részén ma is magas talajvizű, alig valamelyes 
lefolyással rendelkező pleiszto'cén szélfútta nagy gödör. Ennek az oligo- 
cén felépítésű deflációs katlannak csapadékvizei egy mai, legfennebb 
óholocénkorú árok rendszeren csak több, mint 20 krn-nyi É és ÉNy-i 
folyás után ömlenek Szödligetnél a Dunába. A pataknak ez az ÉNy-i 
folyású iránya annak a már P e n k által is hangsúlyozott ÉNy-DK-i 
irányú deflációnak az útja, amely Budapest környékének felszíni alak
jait megszabta és jórészt kialakította, eltakarva a hegy szerkezetnek 
azokat az adottságait, amelyek különben a felszíni alakokban, az oro- 
gráfiában is meg szoktak mutatkozni. Részletes kéziaknás földtani fel
vételeim ezen a vidéken mindenütt igazolták, hogy gyúródott paleogén, 
neogén és pleisztocén üledékrétegek dőlése és csapása a legtöbb esetben 
harántolja ezeket a deflációs eredetű felszíni formákat, legyenek azok 
völgyek, vagy közti hosszan elnyúlt domb vonulatok. Tehát itt az 
orográfiában nem a tektonikai szerkezet, hanem sokkal élesebben a ha
talmas defláció nyomai tükröződnek vissza. Sajnos, a felszínnek ez a 
látszólagos ellentmondása eleinte sok nehézséget okozott felvételeim 
alatt s nagy része van abban, hogy még mindig vannak, akik nem tart
ják összeegyeztethetőnek az én, a környékbeli tercier képződményekre 
vonatkozó általános gyűrődéses elgondolásaimat ezzel az orográfiával s 
nagy szerepet tételeznek fel annak a töréses tektonikának, amelynek 
legfőbb támasza éppen a völgyelések itteni ÉN y—DK-i deflációs iránya 
volna. A deflációs völgyek és katlanok helyzete és alakja a ben
nük felhalmozódott és magasan a dombvonulatokra is felfújt futó
homok s azok szélárnyékában meghúzódó vastag lösz, mint a Fóti- 
somlyó „Nagytó“ -val szemben levő K-i oldalától kezdve és különösen 
a már említett K-felőli pannóniai transzgressziós dombvonulat mögött 
nem hagy kétséget affelől, hogy itt a pleisztocénkori defláció az, ame
lyik a felszíni formákat kialakította s jellemző képződményeivel, a fu
tóhomokkal és lösszel kétségtelen bizonyítékát ránk hagyta.

A másik nevezetes eredménye ez évi felvételeimnek, hogy amint 
már arra megelőző jelentéseimben is rámutattam, a budapestvidéki har
madkori üledékek ahhoz a partvonalhoz alkalmazkodnak, amely volta- 
képen a Budai-hegyek és Naszál-„Csővári rögök“  É-i fekvésű szögleté
ből és az első déli sarkantyújának helyzetéből adódik ki. Egy nagy 
elnyúlt fektetett S-forma ez ,ami által a „Tétényi plató“ -n ÉNy-DK-i 
irányban induló redőzések a Duna völgyében K-re és ÉK-felé kanyarod
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nak, hogy hullámos ilyen irányú lefutás után Yáchartyán—Szada— 
Gödöllő—Isaszeg vonalán megint — legalább egyelőre — K  DK-felé 
kanyarodjanak. Ezzel a Tápió és Galga között beleilleszkednek abba az 
általános tektonikai irányba, amely a váci meozoos és Mátra alatt lesüly- 
lyedt karbon vonulat egymára való hatásából adódott ki. Ez a nagy
jából ÉNy-DK-i hegyszerkezeti irány jól nyilvánul meg az ezen a közön 
uralkodó keskeny andezit teliérek irányában. Ha ezt a tektonikai össze
függést tartjuk szem előtt, meg kell ragadja a figyelmünket, hogy éppen 
ott, ahol a budapestkörnyéki paleogén és neogén rétegek redőzéseinek 
iránya megint KDK-felé kanyarodik, éppen Váchartyán és Váckisujfalu 
között a Csörög-lajoshegyi andezit teliér is lassan DK-felé kanyarodik 
le, hogy a váckisujfalusi „Várhegy“ -ben kifújja magát és tovább nyoma 
vesszen.

Látjuk, — amint természetes is — hogy amint összefüggés van a 
mezozoos hegység partvonala és medencebeli paleogén és neogén lerakó
dások helyzete között, éppenúgy összefüggésnek kell lennie és van is a 
régebbi hegységek szerkezete és a hozzájuk támaszkodó fiatalabb üle
dékek tektonikai iránya között még akkor is, ha az előbbi erősen a 
mélybe süllyedt is, hiszen amaz tektonikai irányainak résein léket kapott 
eruptivumok, ahol még elég vékony a fedő rétegsor, egészen a felszínig 
nyomultak s a különben kevésbé világos szerkezeti irányra kétségtelenül 
mutatnak rá. Az azután egészen más elbírálás alá tartozik, hogy vájjon 
az alaphegységnek ezek a szerkezeti vonalai törések-e, vagy más termé
szetű mélyreható tektonikai vonalak s vájjon ezek a hegyszerkezeti irá
nyok változatlanul folytatódnak-e a fedő medence üledékeiben is, vagy 
ott az üledéknek természetéből és a továbbható erő nagyságából ki
folyólag módosulnak? A Budai hegyekben, amelyek nemcsak partjai vol
tak medencebeli üledékeink tengereinek, hanem folytatása, természetes 
alapja is azoknak a tengeri és más származású üledékeknek, azt látjuk, 
hogy nemcsak függőleges elmozdulásokat okozó, hanem vízszinteshez 
közelítő reátolódásokat mutató és gyűrődéseket képviselő mozgások is 
voltak. Tehát azokat kell keresnünk a fokozatosan mélybe süllyedt 
érintkező harmadkori medence alatt is. (L. S c h a f a r z i k  F. és P á 
v a i  V. F. idevágó közleményeit.) Mivel a raibli mészkő fel- és reá- 
tolódásai a Gellérthegyen és Szépvölgyben kétségtelenül megállapíthatók 
világos, hogy ezeknek és az ezekhez hasonló mélyreható elmozdulások 
tektonikai vonalai a legnagyobb mértékben hasítanak belé úgy a Budai
hegyekbe, mint azok medence alatti folytatásába. Ezeknek iránya 
éppenúgy, mint a későbbi széttöredezés által el nem mosott Budai- 
hegységbeli redőzéseké ÉK-D N y-i ugyanúgy, mint folytatásában egészen
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a Balaton felvidékéig. Itt ezeknek a mélyrehatóid tektonikai irányoknak 
mentén törtek és jönnek fel ma is a termális források s ezek választják 
el egymástól a medence redőnyalábjait. Megállapítható, hogy a Budai - 
hegyekben a Gellérthegy raibli mészkő felpikkelyeződése a felső eocén 
előtt zajlott le, de a Szépvölgyben ennek a mészkőnek ilyen, az egész 
magasabb triász és eocén üledék vastagságot átütő mozgása, már a budai 
márga leülepedése idejében, az alsó oligocénben ment végbe, tehát egy
más után, nagy időközökben újultak meg ugyanazokon a tektonikus 
vonalakon a mozgások, amelyek még az olyan merev és felszínen levő 
kőzeteket is, mint a Gellérthegy felsőeocén szaruköves breccsáját és 
homokkövét sem törték össze, hanem meredeken felállították, amint azt 
mai ottani teknős helyzetében látjuk. Egészen természetes, hogy benn a 
medencében, ahol — amint a városligeti és őrszentmiklósi fúrásokból tud
juk, — már az oligocén üledékek egymaguk is ezer méternél vastagab
ban, de tudjuk, a többi alföldi fúrásokból, hogy a miocén 
és pliocén-pieisztocén lerakódások ezek fedőjében még újabb kétezer 
méteres vastagságot képviselhetnek, az üledékek agyagos és homokos 
természetéből következik, hogy még az alaphegység tisztán töréses szer
kezete esetén sem tételezhető fel ezeknek a plasztikus forró kőzeteknek 
töréses deformációja, hanem a későbbi tektonikus elmozdulások szükség
szerűen gyűrődéses formákban kellett, hogy megnyilvánuljanak. Ezt a 
régen hangoztatott elgondolásomat igazolják S c h a f a r z i k  és V  e n d i  
szelvényei is.* Ezekben a fiatalabb képződményekben, ha találunk is 
függőleges elmozdulásokat, azok sohasem nagyobb ugró magasságúak, a 
rétegeknek nemhogy a csapásirányát, de legtöbbször lényegesen még a dő
lésfokát sem változtatják meg, amint azt a kőbányai pannóniai agyag
gödrökben, a kisalagi és mogyoródi tufabányákban, a kisszentmihály- 
majori felső oligocénben, vagy távolabb a gödöllői nagy vasúti bevágás
ban látjuk. Az olyan esetek, mint a városligeti második fúrás, ahol 6— 
700 m távolságban 330 m-rel mélyebben nem. a triász fődolomitot, hanem 
az annál fiatalabb dachsteini mészkövet fúrtuk meg, nem kell nagy 
merészség ahhoz, hogy mint a Gellérhegyen, vagy másfelé, pikkelyes 
egymásratolódást tételezük fel, amikor az idősebb dolomit kerül jóval 
magasabb térszínen a fiatalabb dachsteini mészkő fedőjébe. Ha nem így 
gondolkozunk és nem volna szemünk előtt a minden feltevést kizáró 
feltárás, ki gondolná másképen, mint törések menti sűrű elmozdulásokkal 
magyarázhatónak azt a körülményt, hogy a Gellértfürdő előtti fődoto- 
mitban hajtott fúrástól száz méteren belül, a sziklatemplom felett tele

* V  e n d 1 A l a d á r  dr.: A  városligeti új artézi kút. Term. Tud. Közi, 1938.
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pített képzeletbeli fúrás a felsőeocén után mindjárt raibli mészkövet 
fúrna meg s csak az alatt a fiatalabb dolomitot, pedig itt az eocén 
utáni levetődés és a hőforrások kőzetelbontásai sem tudják a raibli 
mészkő reátolódását felismerhetetknné tenni. Ilyen példák ismerete 
alapján az alaphegység hasonló, többször megelevenedő pikkelyes elmoz
dulásaival kevésbé erőltetetten tudom Budapest és a magyar harmadkorú 
medencének redőzött, sőt redőnyalábos voltát megmagyarázni, mintha 
minden réteg, vagy formáció térszinkiilönbség alá egy-egy vetődést ra j
zolnék, hiszen a S c h a f a r z i  k—V  e n d  1-féle vetődéseken alapuló 
alaphegység kiemelkedések és mélyedések fedőjében úgyis redők és tek~ 
nők alakulnak ki s úgyis feltételeznek ezek a szerzők is utólagos elmoz
dulásokat is. Az erőteljes megelevenedő pikkelyes elmozdulások alapján 
egészen kézenfekvő és könnyű magyarázatot találunk arra a tényre is, 
hogy a hajduszoboszlói második mélyfúrásban 1423.72— 1447.10 m mély
ség között a F e r e n c z i  I s t v á n  kőzettani vizsgálatai alapján, 
triászban helyezhető sorozatot fúrtunk keresztül, amely alatt egészen 
olyan megjelenésű sötét palás kőzet foglal helyet, mint az, amelyet a 
szomszédságban, a debreceni fúrásban ismerünk, de abból oligocén jel
legű foraminaferák kerültek elő, tehát megállapítottan paleogénkorúak. 
Ezt a szelvényt eleitől fogva egy pikkelyes reátolódás összetört triász 
magjának tekintem, amely diapirmagszerűen áttörve az oligocént is, 
felül pedig a miocén, pliocén-pleisztocén üledékekből redőt formálva, 
magjával még a palásodott oligocén agyagokra is reápikkelyeződött. 
Hogy a hajdúszoboszlói második fúrás triász képződményeivel még nem 
értük el az alföldi medence fenekét, mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy ez alatt még mindig metángázos, erősen sós vizet találtunk 2032 m 
mélyen is, holott tudjuk a városligeti, őrszentmiklósi és tardi fúrások
ból, hogy ott a tercier üledékek alapját alkotó triász üledékekből 
csak földigáz és konyhasó nélküli termális vizek fakadnak. Hogy az 
1737.66 m mély debreceni első fúrás az alsó részében még mindig jelent
kező olajos földigáz nyomok és elgondolásom ellenére beszüntettetett, 
éppen annak tulajdonítható, hogy B ö c k h  H u g ó  még nem ismerve az 
ottani sötét és kalciteres, palás kőzet oligocén jellegű foraminifera kövü
leteit, azokat már az Alföld paleozoos aiaphegységének minősítette s 
ezzel az alföldi területre vonatkozó reményeinket lényegesen lecsökken
tette. Ö ugyanis még csak a miocén anyakőzetekre, amelyeket vékonyak
nak találtunk, alapította a mi kutatásainkat, s oligocén anyakőzeteink 
pedig Debrecen vidékén szerinte ki sem fejlődtek. Látjuk, hogy hasznos 
tekintélye csak a tapasztalati tényeknek s azok logikus összehasonlításá
nak lehet!
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Az elmondottak alapján megállapíthatom, hogy a nagy magyar 
Alföld alaphegységét csupán a főváros környéki és a tarái fúrás érte 
el, tehát az É-i szélén, s az mindenütt triász mészkőnek és dolomit
nak bizonyult. Az Alföld belső részén a hajdúszoboszlói Il-ik fúrás
ban hasonló triászkorú medencefenékre gondolhatunk, de a megfúrt 
részlet 1423.72— 1447.10 m között még nem az, hanem csalt erőteljes 
tektonikus felpikkelyeződésre valló elszakadt redőmag, amelyiknek fekvő
jében még konyhasós vizet és metángázt tartalmazó — debrecenihez 
hasonló — paleogénnek tekinthető üledék van 2032 m mélységig. A 
többi — eddigi — alföldi fúrás 1882.40 m-ig (Tiszaörsi fúrás) csak 
a pannóniai emelet lerakodásait tárta fel, bizonyítva azt, hogy a haj
dúszoboszlói és debreceni fúrások, először csupán csak a pleisztocén 
rétegeken geologiailag megállapított felboltozódásai tényleg a közel- 
egyenlő térszín alatt lényegesen kiemelt területek, amelyek már 1000 és 
/300 m közötti mélységben miocén és oligocén üledékeket mutatnak fel. 
Indokolatlan volna elhallgatnom, hogy a második városligeti kút helyé
nek megállapítása alkalmával azt az ugyancsak pleisztocén rétegeken 
megállapított redőzést, amely a Széchenyi-fürdő K-i oldalán halad cl, 
magfúrásokkal az azok fekvőjében levő miocén rétegekben is igazoltuk. 
(L. F ö l d v á r i  A n t a l  és V e n d l  A l a d á r  fennebb idézett cikkét 
a 277-ik oldalon.) Hasonló igazolásokra volt szerencsém reámutatni 
multévi felvételi jelentésemben a sikátorpusztai „Iskola“  melletti, a 
megyeri lóversenytéren és a Phöbus újpesti telepén át haladó pleiszto
cén rétegeken megállapított redőzéseim alatt, amikor a redőzést Crälius 
magfúrások alapján, a két elsőnél felsőoligocén rétegeken, az utóbbi ese
tében felső miocén képződményeken sikerült igazolni, tehát a fiatal 
rétegek enyhe redőzése az idősebb üledékekben is folytatódik és viszont. 
Ráadásul Sikátorpuszta mellett és a megyeri lóversc.nytérnél nemcsak a 
magfúrások igazolták a pleisztocén rétegeken konstatált redőzéseket,. 
hanem még azok közé a helyek közé tartoznak, ahol a gravitációs inga
mérések is maximumot tüntetnek fel. Ezekkel az adatokkal már annyira 
felszaporodtak a legfiatalabb földkéregmozgásokra vonatkozó, a múltban 
is közölt adataim, hogy végre talán szélesebb körű alkalmazásra fog
nak találni más sokkal drágább, de nem megbízhatóbb és semmiesetre sem 
olyan részletes szerkezeti betekintést engedő felvételi módszerekkel szem
ben. Különben is ennek alapján találtuk nálunk az első iparilag is ki
használható földigázt Hajdúszoboszlón, Karcagon és Debrecenben s 
megalapoztuk azt a hévvízkutatást, amelynek elvitathatatlan eredménye 
öt új gyógyfürdő — köztük a máris világhíres hajdúszoboszlói — s a 
hazai hévvizeknek már kibontakozó energia gazdasági jelentősége.
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Régen hangoztatott felfogásomból kifolyólag esetünkben is azon az 
állásponton vagyok, hogy azok a hegyszerkezeti erők, amelyek vidékün
kön a múltban érvényesültek, különböző erősséggel és váltakozó irány
nyal ősidők óta mai napig működnek és éreztetik hatásukat, tehát 
nyomaikat meg kell találjuk úgy a régebbi, mint a fiatalabb kép
ződményeken, amiből következik, hogy ezek a nyomok minél fiatalabb 
üledék rétegeken keressük, annál kisebb fokúak lesznek, de bármilyen 
szerkezetű alapból induljanak ki azok a medencét kitöltő fedőrétegekben 
nem általános töréses, hanem legalább is egyelőre általános gyűrődéses 
lehet. Megállapítom, hogy ez az elgondolásom nem áll messze a Magyar
honi Földtani Társulat mostani elnökének ettől az írásától: ,,— a triász 
kőzetek rögei helyzetének megfelelően boltozatszerű kiemelkedések és 
teknőszerű bemélyedések állanak a miocén rétegekben elő. A mozgások 
valószínűleg a harmadkor folyamán majd erősebben, majd gyengébben, 
esetleg a megszakításokkal, talán még tartottak. Ekkor a fiatalabb réte
geknek enyhébb hajlásúaknak kell lenniük, mint az idősebbeknek, me
lyek sokkal régibb idő óta együtt mozognak az emelkedő, vagy süllyedő 
rögökkel. Ezért a régibb oligocén rétegek meredekebb dőlésűek, a fiata
labb középmiocén rétegek enyhébben dőlnek.“  (Dr. V e n d l  A l a d á r :  
A városligeti új ártézi kút. Természettudományi Közlöny, 1938.)

A hétéves budapestkörnyéki geológiai felvételeink, amelynél rész
letesebb nem volt még és sokáig nem is lesz ezen a vidéken, hiszen több, 
mint háromezer 3—4 m mély kéziakna, több mélyfúrás és sok kisebb 
tanulmányi fúrás adata áll rendelkezésemre az eddigi számbavett ter
mészetes feltárások tanulságán kívül, amint már láttuk, a magyar harmad
kori medence peremének és egy részének olyan rengeteg geológiai tényét 
dolgozta fel, hogy azok tanulságaiból az egész medence, sőt az azt körül
záró középkori és őskori hegységek kialakulására is következtethetünk.

Láttuk, hogy a Budai hegyek éppenúgy, mint a Balaton felvidék, 
Pécsi-hegység, borsodi Bükk-hegység, Bihar és már harmadkori magyar- 
horvát medencénket peremező, vagy abból még kiálló hegységeink a fiatal 
széttöredezésen kívül még a mezozoikumban gyökeredző felgyűrődés 
nyomait is magán hordja, amint arra a Budai-hegységre vonatkozólag 
már S c h  a f a r z i k  és F e r e n c z i  I. mutattak reá, a Balaton felvidé
kén id. L ó c z y szelvényei s a Pécsi-hegységben V a d á s z  E. felvételei 
igazolják. Az utóbbi s a borsodi Bükkre vonatkozólag S c h r é t e r  Z., 
a Balaton felvidékre vonatkozólag ifj. L ó c z y ,  m a g a m  és újabban 
gr. T e l e k i  G. mutattunk reá, hogy sokszor az őskori magvú kö
zépkori redőzések elszakadva messze reátolódtak a náluk fiatalabb 
kőzetekre. Szép példák erre a már P a p p  K á r o l y  professzor publi-
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kálta szászvári bánya szelvénye, ahol a liász a miocénre van reátolódva, 
de hasonlóan sokatmondók a balatonfüredi fődolomit és előbb „literi 
törés“ -nek ismert paleozoos és mezozoos takarók, a pécsi kadettiskola 
melletti peremi reátolódás, ahol a triász kőzetek a pannóniai üledékekre 
pikkelyeződtek reá. Ilyenek a Gellérthegyen magának a fődolomitnak 
felsőeocén breccsát fel torlaszoló, átbukott fődolomit redő je és különösen 
a „Sziklatemplom“ alatti raibli-mészkő pikkely, vagy a Szépvölgyben 
látható ugyancsak raibli-mészkő hatalmas pikkelyes feltörése, amelyik 
a nálánál fiatalabb triásztagokat s az egész eocént áttörve, magával hozza 
az eocén szenes palák dörzsbreccsáját is.

Ezek a már egyszerű töréses leszakadásoknak nem minősíthető 
mélyrehatóié tektonikai elmozdulások vetnek igazában világot azokra a 
hegyszerkezeti okokra és folyamatokra, amelyek harmadkori medencénk 
keletkezésére vezettek. Hegységeink szerkezete s különösen a „sziget- 
hegyek“ -é kétségtelenül igazolják, hogy a magyar-horvát medence már a 
mezozoikumban is szélesebb-keskenyebb pasztákban részekre tagolódott, 
nem volt egységes nagy medence. Ez a pásztás részekre tagolódás a 
harmadkorban tovább folytatódott, különösen ott, ahol a mezozoos 
paszták párhuzamos partjai voltak. Erre a legjobb példa a Balaton 
mente és a Pécsi-hegység környéke. A Balaton vonalán a paleozoos pa- 
Iák komplexusa volt a mezozoikum partja, a Pécsi-hegység körül főleg 
gránit. Ezek az ősi hegységmaradványok kimutathatóan ott a miocén
ben, a Vértes—Budai-hegyek—Bükk vonalának DK-i partján már az 
eocénben kezdettek alámerülni, de talán a legerősebben az oligocén- 
b-en süllyedtek el s ma is süllyednek. Bizonysága a Fertő-, Balaton- 
és a Velencei-tó medencéje és a többi ma már többé-kevésbbé lecsapolt 
depressziónk. Hogy a Fertő mélyedése DNy-on ezeknél fiatalabb, 
bizonyítják az Eurogasco fúrásai, amelyek környékén a paleozoos hegy
ség fedőjében már csak pannóniai üledékeket találtak. De D-en és Ny-on 
is vastagok a még fiatalabb levantei lerakódások. Egyelőre megállapít
ható, hogy a medence É-i peremén az eocéntől DNy-ÉK felé szakaszo
san és fokozatosan tolódott el ez az alámerülés, éppenúgy, mint a mio
cén vulkánosság, de Ny-on megint megelevenedett a Balaton mentén a 
miocénben és a Fertő vidékén a pliocénben. Ezt követi nyomon, ugyan
csak nagy időbeli eltolódással, a Balaton és Fertő közötti fiatal vulká
nosság. Úgy látszik, mintha a vulkánosság — ennek az összefüggésnek 
ellenére — nem a süllyedésnek a közvetlen következménye volna. 
A hajdani mezozoos tengerpartok süllyedésével a már redőzött másod
kori üledékek támasztó pillérüket veszítve, maguk is fokozatosan a 
sülyedés iránya felé buknak s egymásra torlódva, redőik elszakadva, fel-
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pikkelyeződnek és szélesebb-keskenyebb takarókat tolnak ki magukból. 
A legmélyebbre hatoló kőzetszétválások az alámerülő paleozoos és me- 
zozoos kőzetsorozat érintkezésének környékén kell fellépjenek. Ezek 
csapolják meg az útjukba kerülő kőzetolvadékokat s lép fel a vulkános 
ság. Ez a süllyedés és vulkánosság közti időbeli távolságnak s egyben a 
vulkánosság nagy süllyedrnények peremén való fellépésének magyarázata. 
Egészen természetes, hogy az ezzel a nagy hegyszerkezeti átalakulással 
kapcsolatosan fellépő többi tektonikai vonalakon és mélyrehatoló kőzet- 
elszakadásokon is léphetnek fel és jelentkeznek is vulkánikus jelensé
gek. E vonalak egyben a megcsapolódó termális oldatok és gázok leve
zetői,-amelyeknek ásványkiválásai és kőzetalakításai később is olyan 
jól rávezetnek a régen lezajlott geológiai folyamatok nyitjára. Ezek az 
elsődleges hévízi jelenségek. Nevezhetnénk ércképzőknek.

Mert ezeknek geológiai okai időszakosak s az ezeket kiváltó fe
szültségek felhalmozódása sokkal hosszabb idejű, mint azok kirobbanása 
és lefolyása: a tulajdonképeni hegyképző folyamat a felpikkelyeződés és 
takaróképződés — az elsődleges hévízi jelenségek is — geológiai értelem
ben aránylag rövidebb életűek, mint azok a hévvizek, amelyek fészke a 
medencékben van és természetes feltöréseiket azok peremén találjuk.

A megelőző tektonikai fejtegetést voltaképen azért tartottam szük
ségesnek, hogy reámutathassak arra a különbségre, ami a f ő v á r o s k ö r 

nyéki régi és mai termális jelenségek között mutatkozik, mert csak ezek 
ismeretének birtokában tudunk különbséget tenni a régi és mai hévvíz- 
feltörések között s így tudunk azok további kutatását és nemzetgazda
sági jelentőségét illetőleg megfelelő helyes képet kialakítani.

Kétféle hévvízzel van dolgunk: az egyik az, amelyik a nagy hegy
képző folyamok kíséretében lép fel és lehet vulkánizmussal is összekötve, 
ez az elsődleges, az esetleg ércképző s a másik az, amelyik a mélybesülyedő 
régi hegységek hidratizált kőzeteink a fokozatos felmelegedéséből szár
mazik s az alámerült hegységet betakaró medenceüledékek alatt és azok
ban felhalmozódik. Az utóbbiak általánosságban nem ércképző, legfen- 
nebb markazitot raknak le, a legtöbbször gázos, ásványos sósvizek, asze
rint, hogy milyen összetételű kőzetekkel találkoznak útjukban. (Budai, 
hajdúszoboszlói, szegedi hévvizek!)

Mint miden skatulyázás, ez sem tökéletes, nem is lehet az, mert a 
két jelenség a dolog természeténél fogva érintkezik egymással s felvált
hatja egymást. A nagy másodkor végén lezajlott hegyképződési időszakok 
után (Sziklatemplom alatti pikkely!) kétségtelenül melegvíz feltörések 
vetették meg a lefolyástalan eocén szénmedencéink gazdag mocsárvilá
gának alapjait. Ezek a hévvizek is mésztartalmúnk voltak; bizonysága
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a széntelepekkel kapcsolatos sok édesvízi mészkő kiválás. A harmadkor 
folytatólagos nagy hegyképző mozgásai (Szépvölgyi stb. pikkely!) 
megint csak felszakadtak a korábbi már eldugult vagy elduguló hévvíz- 
járatok s az általános vízszint fölé kiemelkedett hegyeinkben barlang- 
járatokat vájva ki s kiömlésük vidékén szintén vastag édesvízi mész
követ, travertinót raktak le. (Szemlőhegyi, Ferenchegyi, Várhegyi stb. 
barlangok és édesvizi mészkövek a Széchenyi-hegyen, Gellért- és Vár
hegyen stb.), amikor a tercier tengerek mind visszavonultak, szárazon 
maradtak, a medence peremi medencebeli hévvízforrások is s ott már 
a földalatti járataiban keveredhettek a primer, hegység felől jövő hév
vizekkel. De a Budai-hegység hosszú szárazföldi periódusa alatt kiala
kult annak általános karsztvíz szintje, amelyik a hegység tektonikus 
vonalai mentén érintkezik a még mindig feltörő jellegű primer vízzel. 
De ez a karsztvíz éppenúgy érintkezésbe került az ő természetes hegy
ségperemi kiömléseivel a medence felől felszínre törő másodlagos jellegű 
hévvizekkel, ezek együtt adják a mi közismert medence peremi langyos 
hévvizeinket. (Római-fürdő, Tatatóváros stb. környéke.)

Természetesen, hogyha a harmadkori medence fokozatosan felgyu- 
rődik és hegységgé válik s megindulnak és meg is indultak már benne — 
amint a hajdúszoboszlói triász diapirmag bizonyítja — a mélyreható 
hegyképző mozgások, felszabadulnak a primer jellegű termális hévvizek 
is s azok keverednek a medencét kitöltő fiatal üledékek között össze- 
gyülemkedett hidratizált kőzet izzadmányból és kőzettömörülésből szár
mazó másodlagos vizekkel. Látjuk azonban, hogy, amikor primer és sze
kunder hévvizeket különböztetünk meg, voltaképen csak mesterséges 
választófalat építünk. Ha elgondolásunk helyes, amint a felszínen levő 
másodkorú hegyeink tektonikai vonalain primer hévvizfeltörések voltak 
és vannak, úgy az alámerült hasonló szerkezetű másod- és őskorú hegy
ségekben is fel kell tételeznünk olyanokat, amelyek eredete — amennyi
ben medencéket feltöltő üledék voltak — voltaképen szekunder hévviz, 
amely a hegyképző folyamatok alatt az üledékek mélyreható össze- 
szakadásakor szabadult fel s keveredett azzal, ami még mindig az alap
jaiban felhalmozódva volt. Természetesen ez az utóbbi sem egyéb, mint 
valamikor hidratizált kőzet-izzadmány, de helyzeténél és régiségénél 
fogva legnagyobb hőmérsékletű és legdúsabb oldatú, igazi ércképző.

Végeredményben mindenféle víz, akár primer, akár szekunder, akár 
karsztviz eredetűnek nevezzük, mindig felszíni származású, a szó igazi 
értelmében légből kapott, mert az ősi első kihűlési földkéregben hőfoká
nál fogva víz nem lehetett s ma sincsen ott a föld kérgének annak a 
tájékán, ahol az ottani hőmérséklet és nyomás alatt már kőzetolvadé-
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ló k  vannak. Amikor azonban a régi hegységek alámerülésekor a kőzet 
szétszakadások olyan mélyre hatolnak be, hogy a vizes kőzetizzadmá- 
nyok közbenyomuló izzó anyaggal érintkezhetnek és egyben a tektoni
kus vonalak mentén valamivel kisebb nyomás alá kerülnek, felléphet az 
a robbanás, amely utat nyit a vulkánikus működés izzón folyó kőzet
anyagainak.

Bármint van is, az bizonyos, hogy a föld emberi mértékkel mért, 
kifogyhatatlan hőenergiájának és ásványi kincs tartalékainak hozzánk — 
a mi parányi méretű hatáskörünkbe — való közvetítése a víz útján ment 
és megy végbe s a víz tényleg az élet szülője és pótolhatatlan fenntartója. 
Ezért kell útjait fürkészve, mindig jobban és jobban szolgálatunkba 
állítani. Budapesten és környékén a folyóvíznek, a karsztvíznek, a ke
vert és valódi hévvizeknek s a szekunder sós hévvizeknek olyan tárháza 
vár magyarázatra és kihasználásra, hogy már magában ez a sok és sok
féle víz az ő erkölcsi és anyagi erőinek kínálkozásával jövőt biztosít szá
munkra. Ezért kellett a fővároskörnyéki geológiai felvételekkel kapcso
latosan az idei jelentésem keretében ezzel a kérdéssel bővebben foglal
koznom. Tudnunk kell ugyanis, hogy ezeknek a geológiai felvételeknek 
nemcsak tudományos, hanem nagy gyakorlati jelentőségük is van s 
éppen ezek azok, amelyek vissza kell fizessék azt az áldozatkészséget 
és munkát, amit reájuk fordítottunk.

Tudnunk kellett, hogy melyek azok a geológiai okok, amelyek miatt 
éppen Budapesten vannak azok az immár kétezer éve felhasznált hév
vizek. Tudnunk kellett, hogy melyek azok a régi és fiatalabb hegyszer
kezeti változások, amelyek azokat létrehozták és felszínre vezető útjaikat 
megnyitották. Tudnunk kell, hogy azok milyen természetűek s miért 
éppen az ásvány- és érckiválások s a kőzetelváltozások vezetnek a 
régebbiek megismerésére és fajtájuknak megítélhetésére. Tudnunk kell, 
hogy ezeknek az ismereteknek alapján hogyan találhatunk és tárhatjuk 
fel a főváros környékén és messzebb, benn az Alföldön ott, ahol termé
szetes felszínretörésüket már elzárják, azok a vastag harmad- és negyed
kori lerakódások, amelyek szerkezete még nem jutott abba az állapotba, 
hogy a mélyben rejtőzködő forró oldatokat maguktól hozzák felszínre. 
Ezért volt fontos ezeknek a medence kitöltő üledékeknek keletkezési 
idejével, körülményeivel, kiterjedésével, valószínű vastagságával és szer
kezetével különösen megismerkedni. Ezért kellett rámutatnom a harmad
kori medence partjait alkotó Budai- és más hegyek szerkezetére és arra 
az összefüggésre, ami a felszínen levő peremi hegységek és az alföldi 
medence alapjait alkotó kőzetek szerkezete között szükségszerűen meg 
kell, hogy legyen.
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Meg kellett tárgyalnunk ezeket a geológiai problémákat, mert Buda
pest és környéke forró hévvizeinek (Buda, Városliget, Őrszentmiklós) 
olyan nagyszerű tárháza, amely akkor, amikor Toscanában és Kali
forniában már nagy hőenergiabányászat fejlődött ki, komoly hőenergia 
nyerési elgondolásokra ad alkalmat.

Akkor, amikor a Budai hegyek nagy főváros közeli területein 
(Hármashatárhegy vidéke!) sokszor kétszáz méternél is vastagabb nagy
szerű szürőkőzet rétegek alatt, a maga is jó szűrőkőzetül szolgáló porló 
dolomitban, sok millió köbméter kitűnő minőségű karsztvíz van, éppen 
olyan érthetetlen, hogy csak szűrt dunavizet használunk a főváros víz
ellátására, mint hogy megdöbbentő, amikor Budapest sokszor 60—-j6  
fokos forró termális forrásainak hőenergiája majdnem maradék nélkül 
vész el. Ez a hőenergia Budapestnek csupán mérhető hőforrásainál napi 
24 vagon magyar szénnek felel meg. Újabb budai, margitszigeti és 
városligeti fúrásaink tanúsága szerint — éppen az előbbiekben leírt hegy 
szerkezeti viszonyok alapján -— még sok s a *természetes forrásoknál 
bővebb, forróbb és jobb összetételű vizű kutat fúrhatunk az előző for
rások és kutak vízhozamának és minőségének komoly veszélyeztetése 
nélkül. A főváros környéke geológiai felvételeink alapján kidomborodó 
szerkezeti ismereteinek pe.dig akkora területen nyújtanak lehetőséget 
ilyen forró vizek feltárására, hogy a melegházi növénykertészetnek 
óriási lehetőségei nyílnának számunkra a minden rendelkezésünkre álló 
energiaféleségnél olcsóbb energiaforrás: a hévvizek révén.

A székesfőváros és környékén befejezéshez közeledő geológiai fel
vételeink mindenesetre olyan részletességgel egészíti ki régebbi, erre a 
területre vonatkozó ismereteinket, hogy most .már múlhatatlanul meg
indulhatnak azok a nagyobbarányú földigáz, petróleum és hévvízkutatá- 
sok, amelyek felépítésbeli és hegy szerkezeti adottságai ■— amint már 
eddigi jelentéseimben is rámutatni szerencsém volt — megvannak. 
A földigáznak ■—■ amint azt ezekben a jelentésekben ismertettem — 
annyi kétségtelen és bíztató nyoma van, a főváros és környékének ren
desen csak víznyerés céljából méiyesztett kútjaiban s olyan mennyiség
ben és minőségben mutatkozott meg az őrszentmiklósi ilyen irányú fúrá
sainkban, már magában az anyakőzetül itt felismert kiscelli agyagban 
is, hogy a jól fedett és jó tároló kőzetekkel rendelkező felboltozódá- 
sokon és redőzéseken, ennek a fontos energiaforrásnak nagyarányú fel
tárása — véleményem szerint — nem kétséges. Ugyancsak megelőző 
jelentéseimre hivatkozva hangsúlyozom, hogy mélyfúrásos kutató mun
kára teljesen kidolgozott területeken máris több fúrópontot tűztem ki. 
Ezeknek a felboltozódásoknak és azok mellékredőzéseinek középponti
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részeit aknákkal és Crälius fúrásokkal olyan szűk körre (50—100 m) 
vontam meg Újpest, Rákospalota, Sikátorpuszta, Rákosszentmihály, 
Csömör, Rákoscsaba, Ecser, Récéi és Isaszeg határában, hogy azokat 
semmiféle geofizikai módszerrel pontosabban meghatároznunk nem 
lehet. Viszont az apró szerkezetnek (mikrotektonika) ilyen pontos meg
állapítása feltétlenül szükségessé teszi azt, hogy a kutató mélyfúrások a 
függőlegestől jelentékenyen el ne ferdüljenek, mert akkor felhalmozódásra 
kevésbé vagy egyáltalán nem alkalmas szerkezeti formák közé jutva, 
eredményre nem vezethetnek. Akkor, amikor ma már kétségtelen, hogy 
még posztpannóniai-pontusi mozgásaink felboltozódásai is sokszorosan 
redőzött redőnyalábok (Rákoscsaba, Ecser, Pécel stb.), akkor nem lehet 
az ilyen nagy kiemelt területek boltozatait egységes boltozatoknak 
tekinve hálózatosán megfúrni, hanem a mellékredőzések szinklinális, 
teknőjellegű területeit kikerülve, a már előre meddő fúrások megtakarítá
sával. Budapestkörnyéki felvételeimnek éppen az a nagy gyakorlati 
vonatkozása, hogy a nagy felboltozódások fiatal réteges kőzetburkának 
is többszörös redőzöttségét kimutatva, lehetővé tette, hogy a nagy fel- 
boltozódásokon belül is megtakaríthassuk az eddig 60—70% meddő 
fúrások nagy részét éppen azzal, hogy az apró szerkezetet kinyomozva, 
a szinklinális jellegű területekre, mint a szénhidrogének felhalmozódására 
alkalmatlan, vagy kevésbé alkalmas helyeire eleinte egyáltalán nem tele
pítünk fúrásokat.

Ezeket a fél kilométereken belül fellépő szerkezeti változásokat, 
amelyeket pedig már a miocén üledékek redőzéseinél is megismertünk, 
úgy a Maros völgyében, az erdélyrészi medencében, mint Horvátország
ban s utaltam reá Bécs környékén is (A bécskörnyéki földgázkutatások 
és azok tanulságai. Technika, 1935, Budapest), hogy a dolog természeténél 
fogva csupán geofizikai módszerekkel kimutatni nem lehet, hanem a 
geológiai feltáró műveletekre is okvetlenül szükség van. Nyilvánvaló 
annak a megállapítása is, hogy vájjon valamelyik terület alkalmas-e egy
általán szénhidrogének kutatására, szintén csak geológiai feladat lehet s 
csak geológus állapíthatja meg, hol és milyen nézőpontból, milyen geo
fizikai segédeszköz alkalmazható némely mutatkozó mélységbeli bizony
talanságok felderítésére? Egyszóval kimondhatom, hogy a geofizikai mód
szerek a geológiai munkálatok segédeszközei és nem megfordítva, hogy 
a geofizikusnak legalább is annyira kell geológiai képzettségűnek lenni, 
mint fizikusnak s hogy a mai geofizikai eszközökkel közvetlenül sem 
földi gázt, sem petróleumot kutatni nem lehet. A Dunántúlnak szénhidro
gének kutatására alkalmas voltát és annak felboltozódások sorozataiból 
felépített gyűrődéses szerkezetét először geológiailag mi állapítottuk meg

24



370 PÁVAI V Á JN Á

(19 17 — 1924 évek alatt) és nem a geofizikai vizsgálatok, amelyek évek 
múlva bizonyos párhuzamossággal szerkezetileg a mi megállapításainkhoz 
hasonló eredményre vezettek, tehát legfennebb alátámasztották a meg
előző geológiai megállapításokat. Megállapítottuk, hogy többek között 
Budafapusztától északnyugatra van olyan földkéregfelboltozódás, ame
lyik megfúrásra alkalmas. Megállapítottuk, hogy a Balaton, Fertő és más 
fiatal süllyedmények olyan egészen fiatal besüllyedések, hogy ott rentábi
lis szénhidrogének anyakőzetei már nem rakódhattak le, tehát azok ott 
nem is kereshetők (1. irodalom).

Ma, amikor már kézzelfoghatóan, szemmel láthatóan és térképileg 
rögzítve is tudjuk bizonyítani, hogy a magyar-horvát egységes tercier
pleisztocén üledékes medencében vannak olyan területek is, ahol 
három-négy község határát felölelő nagy területű földkéreg felboltozódá- 
sok a pannóniai üledékek lerakódása után egységesen, közel száz méteres 
posztpannóniai kiemelést szenvedtek el s ez a hegyszerkezeti folyamat 
többszörös redőzésben nyilvánult meg (lásd Rákoskeresztúr, Rákoscsaba, 
Ecser, Pécel környékének térképét), akkor nem valószínű, hogy ez a 
jelenség a felépítésileg egységes magyar-horvát medencében egyedülálló 
volna s nem valószínű, hogy ebben a medencében geológiailag ne lehetne 
a szerkezeti viszonyokat megállapítani, amikor az már nekem és munka
társaimnak a Dunántúlon, Budapest környékén és az Alföldön általános
ságban sikerült.

Leszögezhetem, hogy a fiatal gyűrődéses mozgásoknak a legfiatalabb 
(terciervégi és pleisztocén!) réteges kőzeteken való kimutatása és térképe
zése a magyar geológusok úttörő munkája alapján ma már elvégezhető. 
Ez a módszer gyakorlatilag éppen a dunántúli (Budafapuszta—Lispe) 
eredményes szénhidrogénfúrásokkal nyert igazolást, de ennek köszönhet
jük az alföldi értékes forró, gázos gyógyvizek feltárását is. (Flajdúszo- 
boszló, Karcag, Debrecen, Szeged és városligeti második kút!) Nekünk 
ma már nem probléma a harmadkor végén és a pleisztocénben lerakodott 
réteges kőzetek dombos, vagy sík területein a természetes feltárások, kézi 
aknák, esetleg kézi fúrások, vagy különösen Crälius magfúrások alapján 
nemcsak az egységes, nagy földkéreg felboltozódások kinyomozása, hanem 
azokon belül a sokszoros redőzöttség kimutatása is, amelynek alapján 
kiküszöbölhető a kutató és termelőnek szánt meddő fúrások nagy száza
léka. Ez az utóbbi egymagában nagy gyakorlati megtakarítást fog jelen
teni minden szénhidrogén bányászatban.

Egészen természetes, hogy ha módunkban van s olcsón meg tudjuk 
állapítani valamelyik kifizetendő szénhidrogénbányászásra alkalmas geo
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lógiai egység apró szerkezetét is, akkor a közti szinklinális jellegű, szén
hidrogének felhalmozódására nem, vagy kevésbé alkalmas területekre ab 
ovo nem helyezünk fúrást. Viszont az apró szerkezet ismerete egyben 
arra is megtanít, hogy a meddő fúrások egy része ferdesége miatt került 
olyan geológiai viszonyok közé, ahonnan eredményre nem vezethetett, 
tehát az apró szerkezet geológiai kinyomozása szükségszerűen a fúró- 
tebnikai munkák pontosabb elvégzését kell maga után vonja.

Amint látjuk, ennek a különlegesen magyar geológiai elgondolásnak 
és felvételi módszernek olcsósága mellett nemcsak az az előnye van, 
hogy megnyitja a szénhidrogének kutatási lehetőségét az olyan sík és 
dombos területeken is, amelyek terciervégi, vagy pleisztocén réteges üle
dékekből épültek fel, — ahol megelőzőleg mindjárt drága mélyfúrások
kal, vagy, geofizikai módszerekkel tapogatództak, — hanem a már bányá- 
szásra alkalmas területeken a meddő fúrások nagy százalékának kiküszö
bölésével jelentékenyen emelhetik azoknak jövedelmezőségét.

Amint már a bevezetőben említettem, fővároskörnyéki felvételi terü
letem ÉK-i határát alkotó Lajoshegy és Püspökszilágy alatt K-felé 
vonuló andezit dejk a váckisújfalusi Várhegyben végződve, egészen hatá
rozott DK-re való fordulást tüntet fel. Ezt a DK-re való fordulást 
tapasztaltam idei felvételem területén az összes redőzéseknél s így azt 
általánosnak kell mondanom. Sajnos, az É-i részeken Váchartyán—Zsidó 
vonalán olyan vastag általános takarót alkot a lösz és löszszerű agyag, 
hogy ott csak a mély völgyoldalakon telepített aknák adtak dőlésadat 
eredményt. A felsőoligocén emeletbeli rosszul rétegzett, kiscelli agyag
szerű agyagok Váchartyántól K —ÉK-re még így is sok nehézséget 
okoztak.

A Váchartyán—Zsidó, Veresegyház—Máriabesnyő közötti É N Y — 
DK-irányú széljáráson viszont olyan vastag általánosságban a futóhomok, 
hogy ott meg az volt az oka sok meddő aknaásásnak. A Veresegyház— 
Szada—Kerepes—Gödöllő közötti terület bár úgy a löszből, mint a futó
homokból vastag rétegek települtek, mégis a pannóniai emelet réteges üle
dékei általában jól megközelítik a felszínt s így éppen itt, a redőzések szük
ségszerűen kiemelt KDK-re való kanyarodásának zónájában, elég jó és 
sűrű rétegdőlési és csapásadatot gyüjthettem be a jobbára koronauradalmi 
erdő és szántóföldek területén.

Kerepes—Isaszeg—Pécel—Rákoscsaba—Nagytarcsa között egy olyan 
bemélyedő jellegű terület foglal helyet, amelyik bár úgy felépítésileg, 
mint szerkezetileg szerves összefüggésben van a környező területekkel, 
vastagon töltődött fel pleisztocén agyagokkal és lösszel, bár térszinileg
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(270—300 m) alig marad a legjobban kiemelt pannóniai területek alatt 
(Bolnoka 328.8 m, Margitahegy 345.2 m, Erdőhegy 244.7 m). Ez a hely
zet voltaképpen a tektonikailag erősen kiemelt rákosszentmihály—csö
möri és rákoscsaba—pécel—isaszegi redővonulatok közé szorulva gyűrő- 
dött be, úgyhogy a legtöbbször csak a nagyon mély völgyek talpán, 
vagy annak közelében találjuk meg a pannóniai üledékeket. Sokszor 
csak a pleisztocén bázisán helyet foglaló, erősen mészmárga konkréciós 
vörösagyag mutatja, hogy ott a legvégső pannóniai meszes üledék felső ha
tárát értük el, mint a Pácéitól É-ra lévő Várhegy tövében húzódó „Csúnya“ 
árkokban. Viszont ez a mintegy 100 m vastagságot megközelítő pleisz
tocén üledék az, amely a péceli téglagyárban és annak környékén a lösz 
alatt, olyan jól rétegzett és olyan kétségtelenül a mélyebb, idősebb üle
dékek gyűrődésében részt vevő képet ad, hogy ez a gyűrődöttség további 
bizonyításra nem szorul, annak a DDNy-ra fekvő Pécel—Ecser— 
Rákoscsaba—Rákoskeresztúr között elterülő nagy felboltozódásnak az 
ÉK-i viszonylagos szinklinálisában, amely éppenúgy, mint a tőle ÉK-re 
helyet foglaló isaszegi boltozat 80— xoo m magasra tornyosodott fel 
kimutathatóan a pannonikumvégi üledékek lerakódása óta.

Azok a pannónikumvégi meszes beszikkadási üledékek, amelynek fedő 
mészkőrétege Kucorgónál, az ecseri út kiágazásánál 20 fok körüli hajtás
sal Ény- felé dől, az ottani 170 méteres tengerszin feletti magasságból, 
sőt Pécel É-Ny-i végén 150 m körüli magasságból fokozatosan felemelke
dik 202—230 és 244.7 m magasságra az Erdőhegyen és környékén, csak 
a közel egy síkban való leülepedés után, tehát a pannóniai keltó beszik- 
kadása óta lefolyt időben foglalhatta el ezt a mai, nagy gy űrödé se s tér
színkülönbségeket feltüntető helyzetét. Ez a térszínkülönbsége ennek a 
különben vékony, de még mindig elég összefüggően megmaradt mész
kő vés takarónak s annak 10—20, sőt 30 fokos rétegdőlései nem hagy
nak kétséget afelől, hogy a pleisztocén üledékekkel fedett alföldi medence 
szélén, még a pannóniai rétegek lerakódása után is, közel 100 m magas 
felgyűrődés zajlott le, aminek hatása nem maradhatott el és meg is lát
szik a környező pleisztocén rétegeken, amint az fényképekkel is igazol
ható. (L. az 1938. évi jelentéshez mellékelt fényképeket és térkép mellék
letet!) A 100 m-es posztpannóniai redős kiemelkedések szükségszerűen ma
gukhoz kellett idomítsanak minden velük együtt mozgó fiatalabb takarót, 
bármilyen irányú lett légyen azoknak eredeti települési iránya. Ez magya
rázza meg azt a jelenséget, hogy a Duna völgyében is egymásután találjuk 
meg a kéziaknákban a Duna pleisztocénkorú üledékeiben is a völgyet 
harántoló redőzések Duna folyásával ellenkező irányú szárnyait, éppen-
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úgy, mint a dunavölgyet Ny- és K-felől szegélyező oligocén, miocén és 
pliocén üledékekben.

Ezekkel a fiatal posztpannóniai hegymozgásokkal — bármilyen szo
katlanoknak is tűnjenek fel — teljes összhangzásban van az a minden 
kétséget kizáró áttolódásos elmozdulás, amelyet régen emlegetünk a 
pécsi „Kadett“ -iskola mellől, ahol a triász alaphegység összegyűrt rétegei 
pannóniai homokokra tolódtak reá. (L. Vadász E. Pécs környéki 
tanulmányait!) Ez a mozgás is kétségtelenül éppenúgy posztpannó
niai, mint a budapestkörnyékiek. Nyilvánvaló, hogy ha a magyar 
medence É-i és D-i oldalán egyaránt vannak ilyen nagyarányú 
egészen fiatal elmozdulások, akkor azok a közbeeső területeken 
sem maradhattak nyom nélkül. Ezek a nyomok tükröznek vissza 
a mi dunántúli és alföldi rengeteg, 3—4 méteres kásással és 5-— 
20— 50 m mély fúrással összegyűjtött, rétegdőlés csapásadatunkból, ame
lyek alapján megállapíthatók voltak azok a redőzési vonulatok, amelyek 
1925. óta sokszor közölt hegyszerkezeti térképemen láthatók. Ezek a 

pleisztocénkorú üledékrétegeken mért rétegdőlési adatok eredményezték 
azokat a földkéregfelboltozódásokat és fúrásokat, amelyek a karcagi, 
hajdúszoboszlói és debreceni földigázt és forró, sós gyógyvizet hozták a 
felszínre. Az ezeken a helyeken már említett idősebb üledékek viszony
lagosan a felszínhez közelebb való helyzete bizonyítja azok tényleges 
földkéregfelboltozódás jellegét, szemben a szolnoki, tisztaberki, nagy
hortobágyi, szegedi és tiszaőrsi mélyfúrásokkal. Emezek hasonló mély
ségben mind fiatalabb üledékekben jártak, mint amilyeneket azok harán- 
taltak. A tiszaőrsi fúrásról hangsúlyoznom kell, hogy az tisztán gravi
tációs geofizikai mérések alapján maximumon telepíttetett a karcagi 
„Berek“ -hez tartozó felboltozódás (pleisztocén rétegek és orografia alap
ján!) területén s úgy eredményét, mint a pannóniai üledékek felső hatá
rát illetőleg messze elmaradt a karcagi geológiai boltozat középpontjában 
telepített fúrások mögött (L. L ó c z y  L. és S c h m i d t  E. közlemé
nyeit!) Megint csak bizonyítva, hogy a nehézségi geofizikai felvételek 
csak a fúrások és a geológiai viszonyokkal való tüzetes összevetés alap
ján használhatók fel, de magukban még olyan eredményre sem vezetnek, 
mint a most kiforrott,fiatal mozgásokra alapított geológiai módszerünk.'

Nem hallgathatom el azt a geológiai fenti megállapításainkkal ellen
tétes véleményt, hogy a „nadapi fixpontéhoz viszonyítottan, az Alföld 
tiszántúli része különösen, de a magyar tercier pleisztocén medence zöme 
általában ma is süllyedő terület volna, akkor, amikor alföldi és dunán
túli folyóinknak régen leírt és ismert terraszaik vannak, tehát a pleisz
tocén óta szakaszosan bevágták medrüket a medence üledékeibe, bár
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folyóvizeink levezetőjének az Áldanának szintén terraszos medre és szikla
zátonyai, valóságos gátja van. Ezek olyan geológiai alappal bíró 
geográfiai tények, amelyek éppen úgy ellentmondanak az Alföld és a 
magyar medence mai általános süllyedéses állapotának, mint az itt fel
sorakoztatott geológiai tények.

Az alföldi és dunántúli medence a geológiai és geográfiai adatokra 
támaszkodó megállapítások alapján ma már nem lehet süllyedő terület. 
Viszont vannak cégi hegységpászták: Fertő, Balaton, Velencei-tó alatt és 
környékén, amelyek geológiailag kimutathatóan fiatal süllyedéses terü
letek, ezek a miocén óta, de az elől és utóbb említett csak az alsó pannó- 
niai emelet üledékeinek lerakódása után, süllyedtek meg. Viszont tudjuk, 
hogy az ezekhez támaszkodó Balaton felvidékén (ifj. L ó c z y L., 
P á v a i ,  T e l e k i )  a budai hegyekben ( P á v a i ,  F ö l d v á r i ) ,  
borsodi Bükkben (S c h r é t e r, P á v a i ) ,  Kodru Biharban ( R o z l o z s -  
n i k), Pécsi hegységben (P a p p K., V a d á s z )  vannak olyan pikkelyes, 
takaros nagyarányú elmozdulások, amelyek bizonyíthatóan részben 
fiatal hegymozgások (oligocén, miocén, posztpannóniai!) tehát semmi 
geológiai okunk nincsen a nadapi fixpontot állandónak tekinteni, azért, 
mert gránithegység roncson áll, sőt éppen azért nem!

Ma nem tudjuk kétségbevonhatatlanul eldönteni, hogy a nadapi fixpont 
alapzatát alkotó Velencei-hegység milyen arányú mozgásban van most, de 
valószínű, hogy lassú mozgásban van, éppenúgy, mint medencéink és az 
azokat környező hegységek, mert hiszen az egyik mozgása váltja ki 
szükségszerűen a másikét. Mivel medencéink a geológiai és geográfiai 
adatok tanúsága szerint legalább is a bennük való üledékfelhalmozódás 
befejezésének ideje óta — szerintem az alatt is — hegységgé válás álla
potába léptek, gyúródnék, tehát általánosságban emelkedőben vannak, 
legfennebb arról lehet szó, hogy a Velencei-hegység nadapi része még 
jobban emelkedő, megtorlódó rcátolódásban lehet s így viszonylag jobban 
emelkedik, mint a medencék s különösen egyes részeik, amelyek már 
jelenleg nyugodtabb mozgási állapotban vannak.

Amint látjuk, most meg egy olyan nagyon pontos mérnöki munkálattal 
kerültünk látszólag ellentétbe, ami megint csak azért állhatott elő, mert 
a különben nagyon pontos mérések nem vették figyelembe a legújabb 
geológiai megállapításokat. Ma már régen túl vagyunk azokon a még 
általunk is tanult tudományos álláspontokon, hogy a harmadkori meden
cék rétegei is eredeti településükben pihennek vagy, hogy az elemek vál- 
tozhatatlanok. Sajnos, elég gyakran jelentkező földrengéseink éppen 
eléggé igazolják úgy medencéinkben, mint környezetükben, hogy földünk 
kérgében nem nyugalom, hanem folytonos lassú mozgás van, amelynek
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feszültség felhalmozódásai hol itt, hol ott nálunk is kisebb-nagyobb 
kirobbanáshoz jutnak, de nem a régi kényelmes süllyedéses megzökkenések 
elmélete szerint, — amint még mindegyre halljuk és olvassuk — hanem 
a kissé bonyolultabb hegyképződés viszonylagos mozgásaiból kifolyólag. 
Úgy látszik, az összes magyar geográfiai, geofizikai és geológiai problé
máknak súlypontja — amint természetes is — a földkéreg egyszerű, ere
deti építésének tudásáról átterelődik a földkéreg fiatal és mai mozgásaira 
és változásaira.

A  mi földkéregdarabunk felépítésének és változásainak, mozgásainak 
tüzetes megismerésére vezethet azoknak az ásványi kincseknek és ener
giáknak felkutatásához és hasznosításához, amelyekkel életviszonyainkon 
javíthatunk. Ha még ma is néhai professzorunk, K o c h  A n t a l  állás
pontján maradtunk volna, hogy t. i. az Erdélyrészi medence harmadikon 
üledékei zavartalan eredeti településűek, nem lennénk az erdélyi hatal
mas földi gáz, az egbeli, horvátországi és dunántúli földi gáz és petróleum 
felfedezői. Az Alföld már mutatkozó szénhidrogén és hőenergia kincseinek 
kulcsa a még fiatalabb földkéregmozgások megismerésében kell legyen és 
van. A magyar gazdasági élet érdekei kívánják meg, hogy immár húsz éve 
tartó ezirányú adatgyűjtésünk eredményeit elsősorban a magyar kartársak 
ismerjék meg a helyszínen is s azokat komolyan bírálva, eldobják, vagy 
méltányolva sürgősen'felhasználják és közkinccsé tegyék.




