
AZ 1938. ÉVI BUDAPESTKÖRNYÉKI KIEGÉSZÍTŐ GEOLÓGIAI 
FELVÉTELI JELENTÉSEM.

írta: P á v a i  V á j n á  F e r e n c  d r.

Ebben az évben a m. kir. Földtani Intézet rendelete értelmében az 
egész székesfőváros környékére vonatkozó kiegészítő geológiai felvételeket 
végeztem. Ezek részben rétegtaniak, részben hegyszerkezetiek voltak.

Budapest környékén megállapítható egyrészt, hogy a budai márga 
leülepedésével egy ótercier, jobbára meszes eocén-oligocén üledékképződés 
fejeződött be, másrészt a budai márga leülepedése idejéhek vége felé 
lezajlott mélyreható tektonikai folyamatok (L. szépvölgyi stb. szelvény! 
P á v a i  V á j n á  F e r e n c  d r.: Új kőzetelőfordulások a Gellérthegyen 
és új szerkezeti formák a budai hegyekben. Földt. Közi. LXIV. köt.) 
következményeképpen végbement dunabalparti lezökkenések, a mélyten
geri rupéli kiscelli agyag nagyterjedelmű leülepedésére adtak alkalmat. 
(L. Városligeti II. fúrás és az őrszentmiklósi kincstári mélyfúrás!) Hogy 
a kiscelli agyag leülepedése transzgressziós jellegű volt, bizonyítja annak 
alsó humózus, tufásrétegű, foraminiferákban szegény rétegsora, amely úgy 
az egyes óbudai téglavetőkből, mint az alsómargitszigeti és II. város
ligeti, meg őrszentmiklósi mélyfúrásokból ismeretes.

Amint arra 1936. évi jelentésemben is kitértem, a rupélikumot megelőző 
időben az üledékképződés pásztásan már hézagos volt nemcsak a budai 
hegyekben, hanem annak alámerült alföldfelőli részén is. (L. városligeti 
I., II. és pünkösdfürdői, illetve őrszentmiklósi és hajdúszoboszlói fúrá
sok!) Ugyancsak megelőző budapestkörnyéki felvételi jelentésemben úgy 
magam, mint a velem dolgozó H o r u s i t z k y  F e r e n c  dr. ismételten 
rámutatunk, hogy a rupéli-pannóniai szedimentációs ciklus üledéksorozatán 
még szembeszökőbben látszik a kiemelt boltokzatokra, redő-pásztákra és 
az azok közeibe rendre leülepedő kattiai és miocén képződmények fácies 
viszonyaiból a fokozatos pásztás feltöltődés és felgyűrődés. Vagyis volta
képpen vidékünkön az egész harmadkoron keresztül követhető az a köl
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csönhatás, amit a mezozói alaphegység megelevenedő hegyszerkezeti vál
tozásai nyomán a fiatalabb üledékek kialakulásában és szerkezetében 
látunk. A  rupélikum elejétől a pannóniai-pontusi emelet végéig többszörös 
transzgresszió és regresszió zajlik le vidékünkön, tehát a hegyszerkezet 
kialakulása nem egyirányú hanem oszcillálóan emelkedő tendenciájú, 
tehát orogén jellegű, minthogy ez alatt a hosszú idő alatt és utána is 
másfelé az orogén fáciesek egész sorozata ismeretes (pyrenneusi, szávai, 
steier, attikai, post-pontusi!).

Megállapítható azonban, hogy ezeken az orogén mozgásokon keresz
tül a rupéli emelettől a pannóniai-pontusi emelet végéig a főváros kör
nyéke pásztásan bár, de állandóan szedimentációs terület volt. A rupéÜ 
agyag messze előre nyomul a budai hegyek völgyeléseibe, amelyek 
ebben az esetben mezozói és eocén kőzetekből álló pikkelyközök. A kat- 
tiai felsőoligocén egészében regresszivus jellegű (szávai hegyképződés) s a 
budai hegyek peremén jobbára a kiscelli agyagredők közötti szinkliná- 
lisaiban foglal helyet. (L. 1932—35. évi jelentésem!) Az alsó miocén 
megint transzgresszivus (anomyás kavicsok!) jellegű s úgy ennek, mint a 
helvéciai emeletnek üledékei sokszor csak parti vagy sekélytengeri fácies- 
ben fedik a felső oligocén már magasabb helyzetbe felemelt boltozódá- 
sait. (Csomádi boltozat!) A helvéciai emeletek idejében a steier hegy- 
képződés nyomán fellépő intenzivus vulkánosság tufái nagy szerepet ját
szanak vidékünk feltöltésében, s a tortónai üledékek bár részben trasz- 
gredálnak megint, a szármáciai mészkövek és homokos képződmények 
határozottan vastagabbak a Tétényi-plató teknőiben, mint azok félbolto
zatain, ahol a lajtamészkő a tengelyeken ma kopaszon áll ki.

Közben Budapest—Újpest—Káposztásmegyer vonalán a budai hegyeit 
pikkelyeire és az azok csapásában kanyargó fiatalabb redőzéseket harán- 
tolva, de azok gyűrődéses tendenciáját meghagyva egy gravitációs úton 
is konstatált depresszióba mélyen benyomulnak a középső és felső mio
cén üledékek oda, ahol az alsó miocénben (Újpest—Rákospalota környé
kén) a budai hegyeknek a K  felé beszögelő oligocén szárazulat nyúlványa 
volt. (L. 1936. évi jelentésem.)

A szármáciai emelet után az attikai hegyképződés bizonyítékát a 
főváros környékén abban láthatjuk, hogy a pannóniai-pontusi emelet 
alsó lyrceás üledékeit csupán egy helyről ismerjük ( L ö r e n t h e y  adata 
Kőbányáról. Mát. és Természettud. Értesítő, X X IV . kötet 1906) s csak 
később a felső pannóniai-pontusi rétegek nyomulnak előre, egyformán 
nyesve el a szármáciai mészköveket és más miocén képződményeket, 
éppen úgy, mint Veresegyházánál a felső oligocén lerakódásokat. Bázisa
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mindig a közismert vastagabb-vékonyabb vörösagyagos konglomerátum. 
Hogy a már említett dunamenti depresszióban — vagy talán fennebb — 
még másfelé is megvoltak ezek az alsó pannonjai melanopsisos üledékek, 
azonban bizonyítja az, hogy Újpest vidékén a Duna terrasz kavicsaiban 
a bemosott eocén-oligocén-miocén kövületek társaságában sokszor nem is 
nagyon koptatott Melanopsis (Lyrcea) martinian'a és vindobonensis 
kövületeit találtam. Ennek ellenére fennáll az a tény, hogy az attikai 
hegyképződés idejében nálunk is üledékhiányra, kiemelkedésre utaló 
jelenségek mutatkoznak.

A felső pannóniai-pontusi üledékképződés végefelé olyan lerakódá
sokkal találkozunk, amelyek arra vallanak, hogy a vastag, agyagos réte
gek lerakódása után a hegységből leszaladó vizek deltaszerű lerakódáso
kat, álrétegzett, homokköves, emlős faunát bezáró homokokat (Gödöllő) 
és közti unió wecleris és helixes homokos, agyagos képződményeket hoz
tak létre (Soroksár).

Ezek között a már feltöltődött medenceperemi részek között min
dig kevesebbedett a beltavi pászta, ami a faunájával is bizonyítható, 
mint a Fóttól DK-re lévő. (L. H o r u s i t z k y  F. 1933. évi jelentése.) 
Messzebb Gödöllő, Mogyoród, Isaszeg, Rákoscsaba környékén mindezek 
fedőjében fellépő vékony, alig pár méter (1— 3 m) vastag mészmárga 
gumós, tavikrétás és mészkőréteges lerakodást találjuk. Ezt a meszes üle
déket említi V  i g h G y u l a  kartárs a mátraaljai vidékről s ezt figyel
tem meg már 1910-ben Polgárdi és Balatonfőkajár között hasonlóan 
álréteges, Unió Wetzleri zónába tartozó homokok fedőjében az ottani 
palaeozoos röghegység peremén, tehát megint part mentén. (L. Id. L ó c z y 
L a j o s  balatoni nagy munkája 277. old.) Ezeket a mészköveket a régebbi 
felvevő geológusok vidékünkön egyszerűen forrásvizi mészkőnek nevez
ték. Kövületet évekig nem találtunk benne, amíg végre az idén a rákos
csabai legelőn néhány meghatározhatatlan héjjtöredék után Fóttól ÉK-re 
a legelőfeletti szántóföldön és tovább az ottani szőlőhegy oldalában sok 
ilyen mészkődarabot és tömböt találtam, amiből S ü m e g h y  J ó z s e f  
kartárs meghatározása szerint a következő kőbélfauna került elő: Vitrea? 
sp.; Monacha (Monacha) sp.; Triohia sp.; Tdchea? sp.; Cáryhiúm sp.

Ez a kövülettársaság rokon azzal, amit a soroksári Dunapart alján 
az ottani strandfürdő felső sarka közelében gyűjtöttem; Unió wetzleri 
Dunkler; Unió neumayri Penecke; Tacheocampylaea (Mesodontopsis) 
doderleini Brusina; Helicigona (Campylaea) gaáli Soós, tehát kétségte
lenül a pannóniai-pontusi emelet Unió wetzleri magas szintjébe soroz
ható. Szerencse, hogy éppen a fóti 215-ös pont környékén találtam
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azt a faunát s így nyilvánvaló, hogy mert ez a magaslat helvéciai vul
káni tufa, a reátelepült mészkő nem egykorú azzal (L. R o z l o z s n i k  
P. jel.), bár természetszerűen tufaanyag is mosódott beléje és semmi aka
dálya sem lehetett annak, hogy átmosva reá is rétegeződjék.

Az előadottakból következik és eddig is hangoztattam, hogy ez a 
fedő meszes üledék voltaképpen nem egyéb, mint a folyton visszahúzódó, 
részekre tagolódó, trópusi klimájú, édesvízi pannóniai-pontusi beltó végső 
beszikkadási terméke, amelyik végleg lezárta azt a szedimentációs soro
zatot, amely oscillálva a rupélikumtól a pannóniai-pontusi emelet végéig 
tartott s egyben lezárta a harmadkori üledékképződést s a harmadkor 
felső természetes határa. Ami ezenfelül rakódott le, az úgy a képződmé
nyek természetéből kifolyólag, mint a faunája alapján egy másik szedi
mentációs ciklus tartozéka s az csak quarter, negyedkor lehet.

Lássuk ezt a kérdés közelebbről.
Ami üledéket ismerünk a pannóniai-pontusi meszes üledék alatt a 

rupélikumtól kezdve, az vagy tengeri, vagy kevert és édesvizi, beltavi, 
illetve a végén az utóbbiba betorkoló deltás parti szárazföldi és folyó
vízi s a felgyűrődés és trópusi kiima segítségével a meszes végső beszik
kadási termék. A szárazföldi fauna, amint arra M o t t l  M á r i a  dr. 
utal, a gödöllőivel kapcsolatosan az előrehaladott szárazföldi jelleg tanú
sága szerint, már előfutárja a következő negyedkornak, amint az vár
ható is.

A pannóniai-pontusi és levantei emelet között esedékes megint a rodá- 
niai hegyképződés. Az előbbiekben említett pannonvégi meszes üledé
künk jóformán mindenütt felül erősen vörös agyagos, sőt helyenkint vas
tag vörös mészmárga konkréciós agyag fedi (Nagytarcsa és Pécel között), 
mi lehetne ez más, mint a még mindig meleg éghajlat alatt a meszes üle
dék málladéka és összemosása? Megint kiemelő periódus, tehát a kere
sett rodániai.

Bizonyítani/’még nem tudom, de nekem az a gyanúm, hogy ez a 
hegyképződési fázis aránylag jelentős volt, mert egy új szedimentációs 
ciklust nyitott meg. Itt az Alföld peremén és ennek a peremnek az alap
hegység gallérjában, ebben az időben nagy kiemelkedések léptek fel. 
Megelőző jelentéseimben többször mutattam reá, hogy a Rákoscsaba— 
Pécel—Ecser közötti többszörösen redőzött felboltozódás pannonvégi 
meszes fedője száz méteres, leülepedés utáni felemelésről tanúskodik, 
különben nem követhetnénk fokozatosan 150 m tengerszinfeletti magas
ságból a 245 m magas Erdőhegy tetejéig. Még ennél is nagyobb a pan
nóniai-pontusi üledékeknek az a felemelése, amelyet a Széchenyi- és
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Kakuk-hegy környékén majdnem 500 m tszf. magasságig találunk. Tud
juk, hogy az ÉK-i Alpok peremén szintén említenek hasonló magasra fel
tolódott pontusi üledékeket ( W i n k l  .r). Ha az Alföld s így a Magyar 
Horvát-medence peremén már magában a medenceüledékekben ioo m-es 
kiemeléssel találkozunk s az alaphegység medenceszéli pikkelyein ez a 
kiemelés 350 m nagy, igen nagy arányú felemelések kellett hogy legye
nek magában a környező Alpeskárpáti hegyvonulatban is. Ha ezt a lehe
tőséget joggal feltételezzük a negyedkor küszöbén, logikusan következ
tethetünk arra, hogy a peremhegységeknek ezt a kiemelését az idézte 
elő, hogy a medencék peremen belüli részei megint megsülyedtek s ez az 
alátolás rézsút a medencék felé megemelte a hegységeket is. A peremek 
megemelése és a medencék sülyedése újabb erőteljes letárolás és szedi- 
mentálódás lehetőségeit nyitotta • meg s megindulhatott az úgynevezett 
levantei kavicslerakódások képződése. Ezekről látjuk, hogy Csornád
tól Csömör, Rákoskeresztúr, Pestszentlőrincen keresztül fokozatosan 
az alföldi felszín alá merülnek, sőt ez a sorsuk, amint látni fogjuk, a 
pleisztocén terrászkavicsoknak is. Tehát a nagy térszínkülönbségek ki
egyenlítődésére irányuló újabb szedimentáció indul meg. A magasra meg
emelt peremi hegységek újabb, magasan a hóhatár fölé emelése olyan 
jelentékenyen emelte az örök hó és jéggel borított területek összességét, 
hogy az megváltoztatta az egész Alpes-kárpáti hegyrendszer vidékének 
éghajlatát és csapadékviszonyát. Ez a pleisztocén eljegesedés kezdete és 
a megelőző nedvesre változott klíma, dús csapadékának és a levantei 
beltavak, egyben az alföldi vastag levantei emeletbeli lerakódások kelet
kezésének magyarázata.

A pleisztocén glaciális és interglaciális időszakok váltakozásai — 
— véleményem szerint — szintén nem egyebek, mint az orogén mozgá
sok lassú, de szünetnélküli oszcillációjának következménye. Ugyanaz, 
mint megelőzően a transzgressziók és regressziók váltakozása anélkül, 
hogy össze kellene tévesztenünk az orogén és epirogén mozgásokat, mely 
utóbbiak nem az orogén területek jellemzői. (Esetünkben az Alpes
kárpáti orogén terület!) Legyen szabad utalnom arra, hogy megelőző 
írásaimban már többször mutattam reá, hogy a pleisztocén klímaválto
zások és alpesi tavak mélysége éppen úgy orogén változások függvénye, 
mint a hazai tavak (Balaton-, Fertő-, Velencei-tó) és egyéb depressziós 
területeink keletkezése és továbbfejlődése. A palaeozoos hegységpászták 
mai sülyedése a tercier pleisztocén szedimentációs területek hegységgé 
válásának, felgyűrődésének okozói s egyben az újabb beltavak és ezeken 
át a jövőbeli tengerpászták kialakulásának bölcsői.

26'
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1. kép. — F ig . 1.

M észkőréteg (harm adkor felső ha tá r rétege) K ucorgónál, az E cseri ú t elején, E -i oldal, 
K alksch ich t (obere G renzsch ich t des T erziärs) bei K ucorgó  am A nfänge des E cserer»

W eges. N . Seite.

Photo: Jaskó Sándor.

Az általánosságban előrebocsátottak után mellékelem ( i. Térkép!) 
a Pécel—Ecser—Rákoscsaba közötti felboltozódás geológiai és hegyszer
kezeti térképét, ami minden leírásnál jobban bizonyítja ennek a terület
nek posztpontusi megemelését és egyben redőnyalábba való, sokszorosan 
redőzöttségét, ami a pannóniai-pontusi szedimentáció-végi mészköves 
réteg helyzetéből még akkor is kitűnnék, ha a rétegdőlések nem mutatnák 
ugyanazt hegyszerkezetet. A gyakorlati vonatkozásokat illetőleg áll 
mindaz, amit megelőző jelentéseimben hasonló hegyszerkezetekkel kap
csolatosan leírtam, hangsúlyozva, hogy itt vastag fedő rétegsorral van 
dolgunk s így a fúrások elferdülése még jobban befolyásolhatja a várt 
eredményt, mint az ÉNy-ra és Ny-ra levő kevésbé fedett anyakőzetű terü
leteken.

A mellékelt térképen látható terület hegyszerkezeti részleteinek ki
egészítése felvételi időmből aránylag sokat vett igénybe. Az 1 —2 kép 
bizonyítja, hogy a harmadkort befejező meszes üledékrétegei is már elég
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ineredek dőlésűek. A y ik  kép jól bizonyítja, hogy a péceli relativus szin- 
klinálisban (tápiói útbevágás!) a pleisztocén üledékrétegek K-felé irányuló 
Hajlásszöge szabadszemmel is látható, sőt a 4-ik kép szerint azokban 
maga a szinklinális is jól fényképezhető. Ez a péceli téglavető Ny-i végén 
van s viszont az ^-ik kép pleisztocén agyagrétegein is kivehető, hogy 
azok már Ny-felé hajlanak a téglavető K-i részén. Az utóbbi helyen 
a pannóniai-pontusi rétegek fedőjében a réteges pleisztocén homok felett 
és a lösz alatt vannak a képen látható szinklinálist alkotó humózus agyag
rétegek, amelyek mohakövület flórájának meghatározására G y ő r f  f y 
I s t v á n  professzor urat fogom felkérni.

Aki ezt az öt képe t látja, nem kételkedhetik többet abban, hogy vidé
künkön a harmadkorvégi és a negyedkori lösz alatti rétegek nincsenek 
többé eredeti, normális településben, hanem abból hegyszerkezetileg ki
mozdítottak. Ezen különben semmi csodálkozni való sincsen, ha tudjuk,

2. kép. — Fig. 2,

M észkőréteg (harm adkori felső ha tá r rétege) K ucorgónál, az  E c se rF ú t elején, D -i oldal. 
K alk sch ich t <obere G renzschicht des T erziärs) bei K uco rgó  am A nfang des Ecserer=

W eges. S. Seite.

Photo: Jaskó Sándor.
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3. kép. — Fig. 3.

Lösz alatti hom okos pleisztocén rétegek a Pécel—tápióí ú tbevágásban. 
Sandige P leistozänschichten  unter dem Löss im W egeinschnitte  P éce l—T ápió .

Photo: Jaskó Sándor.

hogy itt, Pécel környékén a valódi és relativus szinklinálisokban a völgy 
talpaktól már úgy a 301 m magas Bai-temetés, mint a 288 m-re kiemel
kedő Hüdőihegy tetejéig csupa pleisztocén csigásréteges agyag és homok 
van s ezek fedőjében a rétegzetlen, illetve a humózus-vörös-agyagos 
rétegű lösz. Itt tiltakozom minden ellenfelemnek az ellen az állítása 
ellen, hogy én a löszben mértem volna rétegdőléseket, mert egyfelől nyil
vánvaló, hogy a pleisztocén lerakódások között éppen elegendő réteges 
kőzet is van, amin lehet rétegdőlést mérni s másfelől, aki olyant állít, 
arról tesz bizonyságot, hogy a lösz rétegzetlen karakterét nem- tudja!

Az bizonyos, hogy a pécelkörnyéki szinklinálisokban ma is közel 
130 m vastag pleisztocén kövületes (Valloniai pulchalla, Púppá mussorura 
és Helix hispida) üledéksor van s nyilvánvalóan még igen sok elerodáló
dott, amióta leülepedett, tehát agyagos, finom homokos lerakodásokról 
és hullópor löszről lévén szó, olyan hosszú idő képződményeiről, hogyha 
a megelőző levantei emeletek idejére nem is lennénk tekintettel, az alatt 
és azóta kellett, hogy legyenek a földkérgében tektonikus változások is.
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4. kép. — Fig. 4.

A  lösz alatti pleisztocén rétegek szinklinálisa a  péceli tég lavető  N y=i végén. 
Synklinale der Pleistozänschichten un ter dem L ö ss ant W , E nde der Ziegelei von Pécei.

Photo: Jaskó Sándor.

Az isaszegi öreghegy (260 m) ÉNy-i orrán különösen jól látszik (7 . 
szelvény), hogy a pannóniai-pontusi, harmadkorvégi mészkőpad felett 
csak vörösagyag települ és azon van a pleisztocén kövületes szürke agyag. 
De másfelé sem ismerünk Budapest környékén kövületes, határozottan 
levantei képződményeket a kavicsokon kívül, tehát nyilvánvaló, hogy a 
levantei emeletek üledékképződése idejében — a vörösagyagos képződ
mény tanúsága szerint is — vidékünkön, az Alföldnek ezen a peremén 
legalább, szárazföldi periódus volt, ahol legfennebb folyókavics rakód
hatott volna le. íme a Rákoscsaba—Isaszeg—Gödöllő-környéki kiemelt 
redőzések és boltozatok posztpontusi (rodániai) felgyűrődésének rétegtani 
bizonysága is kétségtelenül kiadódik.

Ettől az Alföld-peremtől befelé, a medence felé alakult ki az az 
alföldi mélyedés a rodániai felgyűrődés idejében, amely vastag tavi- és 
folyóvízi levantei és pleisztocén rétegekkel telt föl, de az sem egyenlete
sen, amint azt a medencebeli mélyfúrások és gravitációs, illetve szeizmikus
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AZ ISASZEGI ÖREGHEGY ÉNY'I LÁBÁNAK FÖLDTANI VÁZLATOS SZELVÉNYE. 
GEOLOGISCHE PROFILSKIZZE VOM NW-FUSSE DES ÖREGHEGY ZU ISASZEG.

1. H olocén.
H olozän.

2. Lösz.
Löss.

3. L im onitkonkréciós szűrke agyag. 
G rauer Ton mit Limonitkonkre® 
tionen.

4. M észgumós vörösagyag. (Levantei.) 
Roten Ton mit K alkknollen. 
(Levantin.) I.

03
3a

fco

5. M észkőpad. (A  harm adkor felső 
határrétegei.)
K alksteinbank (obere G renzsrhich= 
;en des Tertiär).

6. PannóniaPpontusi homokköves 
homok.
Pannonisch=pOntischer Sandstein 
enthaltender Sand.

7. Pannóniaí^pontusi agyagos rétegek. 
Pannoniscfvpontische tonige 
Schichten.

I. Szelvény. (Profil I.)

felvételek igazolják. Mivel az őrszentmiklósi fúrás arról is tanúskodik, 
hogy ott a mélyben eocén és triász alaphegység van, a rodániai hegy
képződés által itt megemelt peremrész alatt is ilyen alapot várok még, 
mert tudjuk, hogy a Balaton-Fertő és más fiatal depresszióink alatt a 
paleozoos variscusi hegységpászták merültek el és vannak ma is süllyedő
ben. Az bizonyos, hogy az Alföldnek azokon a helyein, ahol a pleisztocén 
és levantei üledékek nagy vastagsága feltűnő, paleozoos variscusi hegy
ségpászták fiatal alámerülésével van dolgunk, ahol a szénhidrogének 
rentábilis feltárására nem számíthatunk, de annál erőteljesebb fiatal fel
gyűrődés kellett lefolyjon a környezetükben s ez a magyarázata az 
ottani fúrások jelentős és gyakori földigáz nyomainak. (Békés, Orosháza, 
Mezőhegyes stb.)

Sok szó esett már a budapestkörnyéki levantei kavicsok fedőjében 
levő úgynevezett zsákos kavicsokról. Anélkül, hogy most kitérnék azokra 
az elméletekre, amelyek a legkülönbözőbb alapon iparkodtak ezt a jelen
séget magyarázni, bemutatok néhány képet azokból a rétegmetszetekből, 
amelyeket a Rákoshegy v. á.-tól K-re levő 153 pont melletti vasúti be-
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5. kép. — Fig. 5.

V astag  pleisztocén agyagrétegek a péceli téglavető K -i végén. 

D icke P leistozänschicfiten am O . Ende der Ziegelei von Pécel.

Photo: Jaskó Sándor.

vágásban, a híd alatti agyaggödrökben láthatunk. (6. kép.) Itt vékony 
tavikrétával váltakozó fiatal pannóniai-pontusi rétegek vannak feltárva. 
Nyilvánvalóan az É-on és K-en már sokszor említett harmadkorvégi me
szes parti beszikkadási termék kissé parttól távolabb kialakult agyagos 
fácies ez, amelyet Rákosligettől É-ra és D-re Ferihegy pszt. környékén Ve- 
csésig, mintegy az Ecser—Pécel—Rákoscsaba közötti felboltozódás DNy-i 
relativus szinklitiálisában figyelhettem meg az aknákban. Az ujjnyi 
vastag szürke és humózus agyag és tavikréta rétegek olyan kaotikusán 
vannak egy-három méter vastagságban összegyűrve, mint a liszttel dur
ván összegyúrt kenyértészta. Fantasztikus metszeteket ad az aknák fel
tárásaiban. A munkásaim nagyon találóan „tigrisbőr“ -nek nevezték el. 
A 7—8. kép a fekvő és álló emberi alakokkal jó összehasonlítást adnak 
e jelenség arányairól. Némileg hasonló kép a zsákos kavicsok és tundra 
földek rajza, bár ez kétségtelenül egyik sem.
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Amikor ez ai pannóniai-pontusi üledék képződött a meszes beszik- 
kadás és iszapképződés sűrűn rétegződött egymásra s a még plasztikus 
rétegösszletet valamilyen deformáció érte, még pedig ,sokkal nagyobb 
mint a közvetlen fekvőjét. Láttuk, hogy ez a meszes beszikkadás a har
madkor legvégén folyt le a pannóniai-pontusi szedimentáció végén, az 
akkori kiemelkedés folytán, amelyet itt az egész levantei időben konstatál
tunk. Ott, ahol agyagos volt ennek a meszes szedimentációnak a fekvője, 
az aránylag gyors felemelkedés következményeként a mélyedések (relativ 
szinkl.) felé úgy látszik meg sem tudott teljesen szilárdulni, hanem még 
plasztikusan megcsúszott, egymásba torlódott, kaotikusán összegyűrődött 
s így, utóbb vált kőzetté, amelyre azután letarolt felszínen, levantei 
kavics, lösz és futóhomok települt meg. íme a rodániai mozgás harmadik 
bizonyítéka.

f

6. kép. — Fig. 6.

F odrozo tt p an n ó n ia i-p o n tu s i agyagrétegek R ákoshegy v. á,=tól K «re levő híd ala tt
A z  egész agyaggödör fo d ro zo tt!

G ekreuselte pannonisch—pontische T onschichten  unter der Brücke CM ich der B ahn-
Station R ákoshegy.

Photo: Tofcorffy G.
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7. kép. — Fig. 7.

F o d ro zo tt pannóniai—pontusi agyagrétegek R ákoshegy v. á.=tól K>re levő híd alatt.
K özelről j

G ekreuselte pannonisch—politische Tonschichten unter der Brücke CM ich der B ahn-
Station Rákoshegy.

Photo: Toborffy G.

Ez a jelenség nem elszigetelt. A „ Gyüjtőfogház“  felírás alatti fel
hagyott téglavető agyaggödrében egy méteres vastag viviparás pannóniai 
homokkőpad dől enyhén ÉÉNy-felé. Az újhegyúti bőrgyár vízszívó mo
torháza felett. Ez a felszín közelében a 9-ik kép szerinti zsákosságot 
mutat, szemben eddigi általános dőlésével. Én az előbbihez hasonló jelen
ségre kell gondoljak itt is a Kőbánya—Csömör-i felboltozódás perifériáján, 
de a kőzet mineműségének megfelelő arányban. Az bizonyos, hogy 
ezt a jelenséget már nem pleisztocén jégtorlódás, sem tundraföldképződés 
nem magyarázhatja meg.

É-felé a Rákosi pályaudvar melletti Drasche-téglagyár anyaggödrének 
martjában nagyon enyhe és tÖréses redővetések vannak, amelyeket a fekvő 
szarmata mészkő felszínén is lehet látni. Az egyiknek képe a 10-ik, fenn
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a második szinten, ahol a fedő álréteges pannóniai-pontusi homok ural
kodik s azt hordták le, de éppen a redőzés következtében még erre a 
szintre is felnyúlik a képen látható agyag redőtengely. Ezen a redőn, de 
csak a redőn, zsákos pleisztocén kavics van az álrétegzett pannóniai 
homokban és felett. A redők közti szinklinálisban vastag, nem zsákos 
pleisztocén üledékek vannak a tercier fedőjében. Ügy látszik a zsákos 
kavics is a tektonikus kiemelés következménye: a kiemelkedés folyománya
ként az akkori talajvíz nivója a redőzéseken levő kavics és homokban 
fokozatosan mélyebbre szállt s egyben a kavics alól kimosta a homokot. 
Ennek a helyére rogyott be a vízmozgás útjain a fedőkavics. így keletkez
tek a zsákos kavicsok!

Ennek a redőzésnek van egy másik tanúsága is. K-i szárnyán pár m 
ugró-magasságú vetőcskék zavarják meg. (ti .  kép.) Már ezeken a kis 
vetődéseken is oldatok jöttek fel a mélyből. Ezek meszesek voltaik. Tavi-

F odrozott p an n ó n ia i-p o n tu s i agyagrétegek R ákoshegy v. á.=tól K>re levő  híd alatt. 

G ekreuselte pannonisch—pontische Tonschichten  unter der Brücke Ö -lich  der Bahn*
Station. Rákoshegy.

Photo: Toborffy G.
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9. kép. — Fig. 9.

Z sákos pannóníaí—pontusi bom okkőpad az Ú jhegyFúti bőrgyár mellett. 

Sackige pannonisch—politische Sandsteinbank neben der Lederfabrik au f 
der Ú jh e g y e i S trasse.

Photo: Toborfly G.

krétaszerű lerakodással töltötték ki a földrepedés felső homokkal érint
kező részét, lefelé már nem, ott agyagos ez a kitöltés, de a fedő homokban 
maga a repedés is fokozatosan eltűnik, homokkal telt be. Ennek az a 
tanúsága, hogy az Alföldet borító homokos üledékekben, ha léptek is fel 
kisebb fiatal vetődések, azok nem láthatók s a fekvőjükben levő agyagok 
között meszes és agyagos iszappal beiszapoltak, úgyhogy azokon ma a 
mélyből jövő oldatok a felszínre nem tudnak feltörni. Jó példa erre a 
Ny-ra levő felhagyott anyaggödörben látható mintegy 5 m ugrómagas
ságú letörése a szármáciai mészkőnek (posztpontusi), amelyik a rétegek
nek sem csapás irányát, sem dőlésfokát számbavehetően nem változtatta 
meg, de meleg oldatokat sem hozott fel, legalább is azok nyomait nem 
látjuk. Még egyet: ezek a vetődések ferdén harántos irányúak a mai 
Duna völgyével; azzal nem parallelek, mint azok sem olyanok, amelyek
kel a baloldali dunaparton, másfelé a mátyásföldi miocén kavicsbányában
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(12. kép.) vagy fenn Alsógöd alatt a „Révház“ -csárdáig találkozunk. Amit 
ott látunk, nagyon fiatal mozgás eredménye.

Alsógödön a 12 1.2  m magas part Ny-i oldalán a Duna martjában 
kövülettöredékes miocén agyagrétegek 8° alatt 3h felé dőlnek. Ezekhez 
D-felé durva breccsiás eruptivus tufa csatlakozik, amelyre finom agyagos 
tufás rétegek települnek s ezek n °  alatt 13 11 felé dőlnek már, hogy törés
sel, vagy másképen, azt még nem tudtam megállapítani. Ennél azonban 
sokkal fontosabb, hogy a 12 1 .1  m-es ponton még magasan a miocén 
dunamarton levő felső pleisztocén, városi terrasz dunakavics, onnan D-re 
alig 1 km-re már úgy alámerül, hogy fokozatosan a Duna szintjéig ér 
le s a Duna martját mintegy 130 m hosszban csak homok és humózus- 
agyag fedője alkotja. A 119  m-es ponttól ÉNy-ra levő gazdag forrásos 
vízmosáson felül már mintegy 230 m-re azonban megint kiemelkedik az 
eruptivus tufa durva félesége s az van az említett árok alján is. Ez a

1 0 . kép. — Fig. 1 0 .

A  pannóniai—pontusi agyagrétegek redőzése a Drasche-téglagyár agyaggödrének tetején 

Faltung der pannonisch—pontischen Tonschichten auf dem oberen Teile der Tongrube
der Drascheischen Ziegelfabrik.

Photo: Toborffy G.
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11. kép. — Fig. 11.

M eszes elvetődés a 10—-ik kép baloldalán.
M it K alk ausgefüllte V erw erfungsplate au f der S. Seite der F ig . 10.

Photo: Toborffy G.

tufa megint csak D-felé hajlik s a 120.8 m-es ponton felül szintén finom, 
agyagos rétegűre változik 8° alatti 13— 1411 felé irányuló dőléssel s a 
városi terrasz-kavics is felszökve fokozatosan megint a mélybe süllyed, 
úgyhogy a 120.8 m-es pont és a Révház-cs. között újból a Duna szintjé- 
jére húzódik le annyira, hogy a csárdán felül jóformán a Duna szintjé
ben van egy kis kavicsfejtés s a martok megint homokból és löszből valók. 
A kétféle tufa egyirányú dőlésben való kétszeri megismétlődése itt hatá
rozottan vetődéses (L. 2 térképmelléklet), de ez a vetődés a városi tér-



416 P Á V A I V Á JN Á

AZ ALSÓGÖDI DUNAPART FÖLDTANI ÉS HEGYSZERKEZETI TÉRKÉPE. 
GEOLOGISCHE UND TEKTONISCHE KARTE DES DONAUUFERS

BEI ALSÓGÖD.
V árosi terraszfcavícsnái fia ta lab b  lősz 

agyag és futóhomok.
Löss, Lehm und F lugsand, jünger als die 

S tadtterrase.

V árosi terrasz dunakavics (Felső  pleisz
tocén).

S tadtterrassen=D onauschotter (O ber 
Pleistozän).

E ru p tiv u s tufák. (K özépső m iocén.)
E ru p tiv e  Tuffe. (M ittel M iozän.)

M iocén  agyagrétegek. 
M iozäne tonige Schten.

Rétegdőlés és csapás írányjele. 
Streichen und Fallen.

Vetődést vonal. 
Verwerfungslinie.

2. térképmelléklet.

rasz dunakavicsának fokozatos alámerülése alapján a városi terrasz ki
alakulása utáni időben, tehát minden eddiginél fiatalabb időben kellett 
hogy lefolyjon. Rétegdőléseim azt mutatják, hogy itt a Révcsárda kör
nyékén egyben szinklinális van, míg az ettől É-ra levő redőszárnyon 
ÉÉK-ről DDNy-felé irányuló vetős lezökkenések vannak, amelyek még 
egy hullámzással a dunakeszi gravitációs depresszióban kulminálnak. Ez a 
terület a pleisztocén rétegdőlések alapján is redőnyalábok közti teknő. 
Itt városi terrasz-kavicsot a felszínen nem találtam, egészen a Duna
keszin aluli 109-es pontig, amelynek közelében az út Ny-i oldalán a fel
szín alatt 3 m mély leásásban fejtik a kavicsot, de ez már megint redő
szárnyon van. Innen D-felé megint nem láttam városi terraszkavicsot 
egészen a Palotai-patak mentéig, ahol Rákospalota—Sikátorpuszta—Fót 
felé követhető és le Újpesten át Zugló, Pest felé, ahol általában mélyebb 
helyzetű, mint Újpesten s a lágymányosi részen a tengerszín felett 100 
m-ben találjuk. A Tabánban a Szebeni Antal-tér alatt az agyagos, elnye
sett felszinű budai márgán a Duna o pontja felett +  9.46 m magasan van 
egy városi terrasz kavicsú foszlány, de ez az ördögárok kavicsa. Jel*
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f ,

12. kép. — Fig. 12.

M ésszef cem entezett vetődések aísó=niiocén hom okos kavicsban M átyásföld
és C in k o ta  közö tt

M it kaik zementierte V erw erfungen im unterm iozänen sandigen S ch o tte r  zw ischen
M átyásföld  und C inkota .

Photo: Pávai V. F.

lemző, hogy e kavics felett sárga löszszerű agyagban vékony fehér homok
réteg van, amelyik csak 40 alatt, de ugyanabban az irányban dől, mint 
fekvőjében ro°-al a budai márga rétegei. Vagyis ilyen nagy korkülönbség 
ellenére is csak szögdiszkordáncia van az oligocén és fiatal pleisztocén üle
dékek között. (13. kép.)

A főváros területét különben egyelőre hagyjuk ki az ő beépített és 
erősen feltöltött belterületével s lássuk, mit találunk Pestszenterzsébeten 
az ottani redőn, amely a csepeli hídon alul a szármáeiai mészköveket is

27
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a felszínre hozza a Duna-balparton is. A Gubacsi téglagyártól D-re levő 
1 17  m magas ponton ma is a városi terraszkavics és homokos fedője van 
a szármáciai mészkövet fedő pannóniai-pontusi agyagrétegek felett. Elég 
közel van, mindenki meggyőzőhetik afelől, hogy az agyagrétegek enyhén 
DK-felé hajlanak (14. kép.) s a reájuk települt városi terraszkavics sem 
vízszintes településű, hanem K —DK-ről nézve felénk dől (15. kép).

Ha az ilyen kavicsot Soroksár felé a vasút mentén követjük, azt lát
juk, hogy a kavics alját követő vízforrások fokozatosan mélyebb tér
színre csúsznak le s a végén a 1 1 8-as ponttal szemben, Ny-ra már a fel
színre sem jönnek a vasúti töltés alatt, "de ahol a vasút az országút alá 
kanyarodik, ott már megint felszínre kerülnek a gazdag terraszkavics 
vezette források s vízlevezető árkuk eleven a magas soroksári pannóniai 
agyagmart alatt. A kavics alatt a pannóniai-pontusi agyagrétegeket fejtik 
is a Gubacsi-sziget végénél. Ezek hajlása azonban szemben a Gubacsi-

13. kép. — Fig. 13.

Majdnem konkordáns oligocén és pleisztocén rétegek a Szebeny A ntaE téren. 
Beinahe konkordante Oligozän= und Pleistozänschichten am Szebeny A ntaEPfatze.

Photo: Garády Sándor,
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14. kép. — F ig . 14.

_A gubacsi téglavetőnek enyhén dőlő pannóniai—pontusi rétegei Pestszenterzsébeten. 
A  kép baloldalán középen kifejtett ré teg lap !

D ie sanft einfallenden pannonisch—pontischen Schichten 
der Ziegelei von G ubacs.

Photo : T oborffy G.

téglavetőjével, 40 2311 felé. D-felé a következő utca betorkolásánál a 
strandfürdő felső végénél — az Unió zvetzleri és //e/zx-kövület lelőhely
nél s lennebb a cigányfertályig magas pannóniai-pontusi „sziklaterrasz“ 
van s csak azon fekszik a városi terraszkavics, de közben a piactéri 
templomtól Ny-ra a rétegdűlés is D-ire fordul io°-kal, tehát a redőkön 
Pestszenterzsébetnél és Soroksárnál is n o  m tszf, magasságú a városi 
terraszkavics, míg a közben levő színklinálisban a dunaág szintjéig megy 
le, amint azt a környékbeli kútásások is bizonyítják.

Lefelé, Dunaharaszti felé, már nincsen pannóniai-pontusi duna- 
mart, hanem a kavics és annak forrásai a Dunaág szintje felett közvet
lenül vonulnak s kb. 100 m tszf. magasságban vannak a faluban levő 
kavicsfejtők is. Dunaharaszti alsó végén s a Kálvária-kápolna táján 
megint nem találunk kavicsot, de Taksony egész dunapart hosszában me-

n
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gint magas pannóniai-pontusi „sziklaterrasz“ -a van a Dunaágnak s fenn 
annak tetején van a városi terrasz-kavicsa. A különös csak az, hogy itt 
Taksony felső részén nem redőjük, hanem szinklinálisuk van a földré
tegeknek, úgy a pannóniaiaknak, mint a pleisztocénbelieknek. (3. tér
kép: 1 :7500), de viszont ez annak a nagy teknőnek folytatása, 
amelyik ÉK-felé haladva az Ecser—Rákoscsaba—Pécel-i nagy fiatal fel- 
boltozódást határolja DK felől. Szemben Ny-ra Érd—Százhalombattá
nál ugyanolyan sokszor humózus-rétegű felső pannóniai-pontusi réte
gek vannak, mint Soroksár—Taksonynál s fennebb Budafok—Csepel— 
Pestszenterzsébetnél a szármáciai mészkövek, vagy más váltakozó mio
cén és oligocén tagok egészen Felsőgödig és a visegrádi Duna-szorosban 
mindkét parton, Tehát a budapestkörnyéki dunamentén minden harmad
kori üledék rétegcsapása általánosságban harántolja a Duna medrét s 
ott a kiscelli agyag leülepedése óta nagyobb arányú, számottevő levetö- 
dést a Dunával párhuzamosan nem sikerült megállapítani. Az itteni

15. kép. — Fig. 15.

E nyhén  dőlő városi té rrész  kavícsrétegek a  gubacsi tégíavető^anyaggödör D=i végén. 

Sanft einfallende Schottersch ich ten  der S tad lterrasse a u f  dem S. E nde der T ongrube
der Ziegelei von  G ubacs.

Phoro: Toborffy G.
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dunameder a levantei idősebb és fiatalabb pleisztocén és óholocén terra- 
szok tanúsága szerint is nem tektonikus, hanem eróziós völgy, amely
ben ugyan voltak hegyszerkezeti mozgások az egész harmadkoron ke
resztül, sőt a pleisztocénben is, de azok általában gyűrődésesek és ha- 
rántolják a Duna völgyét.

Ezek a tektonikus mozgások részben olyan fiatalok, hogy amint 
láttuk még a fiatal pleisztocén városi terraszt is kimozgatták eredeti 
településéből, éspedig Alsógödnél töréses és Soroksár—Taksonynál ha
tározottan jól követhető redőzéses alapon. Amint utaltam már reá, ezek 
az egészen fiatal mozgások már a rodániai hegyképződési fázis alatt ki
emelkedett Ecser—Pécel—Iszaszegí redőnyalábtól bennebb az alföldi me
dence felé levő mélyedést is érintik, tehát nem csodálkozhatunk azon, 
hogy a 60 m mélységig fúrásokkal felboltozódottnak talált debreceni és 
hajdúszoboszlói pleisztocén rétegekbe mélyesztett fúrásaink a pannó- 
niai-pontusi, sőt szármáciai, miocén és oligocén üledékeket is maga
sabbra kiemelve találták, mint az Alföld eddigi bármelyik más mély
fúrásában. (L. a Földt. Int. 1930— 35. évi jelentését!) A  dunamenti 
fiatal terrasz-elmozdulások nem hagynak kétséget affelől, hogy az 
egész harmadkoron keresztül követett Hegyképző mozgások oszcillálva 
még a fiatal pleisztocénben is folytatódtak s elég függőleges magassá
gúak voltak ahhoz, hogy ott, ahol vastag réteges pleisztocén kőzetek ra
kódtak le, azok is már mérhetően deformálódhassanak.

Lássuk csak ebből a szempontból milyen további tapasztalatokra 
tehetünk szert a Duna mentén.

Jelentéseimben említettem már, hogy a Duna baloldalán a csomádi 
Magashegyen (274 m) Hátulsóhegyen és Mogyoród, Csömör, Cinkota fe
lett, Rákosliget, Rákoskeresztúr, Pestszentlőrinc vidékére húzódik le 
egészen mélyen 120 m, tszf. magasságig az a levantei kavics, amely Mo
gyoród—Rákosliget között határozottan terraszjellegű, míg lennebb a 
Soroksárpéteri—Rákoskeresztúri szinklinálisban törmelékkúpszerűen
halmozódott fel. Innen D-felé, már az az idősebb pleisztocén terrasz- 
kavics fedi el, amelynek anyaga részben az előbbi durvább ármosott ja 
és főleg a Vecsés, Gyál pszt., Alsónémedi közti területen uralkodik s 
alatta még megvan a fokozatosan lesüllyedő levantei kavics is. Ez az 
idősebb pleisztocén-kavics egyébként a Rákosi p. u.-tól D-re levő tégla
vetők agyagjának és homokjának fedőjében és Mátyásföld, Rákosszent
mihály környékén túl, Sikátorpusztától K-re, Fót vidékén követhető, 
Kisalag, Imreháza-major környékéig egészen az attól É-ra levő 214.5 
m magas pontig. A részletvizsgálatok lehet, hogy ezekből a kavicsokból 
két öreg pleisztocén-terraszt fognak kimutatni, bár, az sem lehetetlen —
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sőt valószínű — hogy amint a városi terrasznal láttuk, itt is későbbi 
tektonikus mozgások okoznak az egykori kavics-terraszon magasságkü
lönbségeket.

Ez alatt a már többször említett fiatal pleisztocén városi tér- 
rasz kavicsa borít nagy területet Alsógöd—Üjpest—Fót sík térszínén, 
Zugló, Pestszenterzsébet, Soroksár, Taksonyon keresztül egészen Duna- 
nagyvarsányon, Levegő-csárdán túl, a Peregen aluli „S. cs.CÍ-ig. Termé
szetesen ezzel találkoztam mindenfelé a Csepelsziget általam Szigetszent- 
miklósig bejárt felső részén a felszín alatti aknákban. Hogy ez mind 
városi terraszkavics, vagy van itt fiatalabb dunakavics is, az már job
ban a geográfusokra tartozik. Nekem az a megfigyelésem, hogy ahol 
van óholocén terrasz, az általánosságban nem kavicsos, hanem agyagos 
inkább és nincsen sziklaterrasz alja, hanem egyszerűen újabb bevágó- 
dást jelent csak a megelőző mederfeltöltésbe. A  városi terrasz utáni me
dermélyítés ugyanis sok folyónknál olyan nagyarányú volt, hogy az azt 
követő feltöltődésbe vágnak ma még mindig bele. Ez volna az óholocén- 
terraszok sziklaterrasz hiányának magyarázata, amint az közismert.

A dunajobbparton levő kavicsos terraszok dolga talán még bonyo
lultabb, mint a jobbpartiaké.

Magas helyzeténél levantei kavicsnak kellett vennem azt a rozsdás, 
átmosott kavicsot, amelyet a budafoki dombokon 203.8 m-es ponttól 
Kereszth., Sassh. környékén a Törjey-mauzoleum felett találunk fokoza
tos lejtéssel. Ez is inkább a Törökbálint felől jövő vizek, mint a Duna 
hordaléka lesz. Nem igen más a Diósd felső vége, Rác-h. közötti és a 
Kutyavár melletti Valpurgah. magas fekvésű kavicsa sem. Jellemző, 
hogy az Érd—Ercsi-i és lejjebb való magas Duna-martok tetején a pan- 
nóniai-pontusi emeletbeli üledékek" tetején voltaképpen magas terrasz
kavics nincsen s ilyent csak ott találunk, ahol valamilyen dunántúli pa
tak rakott le kavicsot, mint pl. az ercsi vasúti állomás és község között 
120 m-es tszf. magasság körül.

A Duna medre lassan Ny-felé tolódik el. A  leva n tei em elet ide
jében sohasem járt enn yire N y -r a  s íg y  nem  is rakhatott le  terraszka- 
vicsot. Ezért van az ópleisztocén, fellegvári terrasznak is kevés nyoma 
ezen a parton, még a legszebb a budafoki Serfőzde felett és a diósdi 
Ráczh. alatt.

Ha a kiscelli párkánysík Kápolna körüli kavicsterraszát nézzük, 
ennek magassága még csak összehozható az újpesti városi kavicsos ter
rasz magasságával, de már a budai Várhegy kavicsos édesvízi mészkő 
alapja messze fölötte van a pesti ilyen terraszkavicsoknak s az ürömi 
Arany-hegy és Péter-hegy-aljai édesvizimészkövek és a budakalászi tra-
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16. kép. — Fig. 16.

A  pannóniai—pontusi agyag= és homokrétegek redője a D enevérm ton . 
N agy^Svábhegy o ld a lán !

Die Falte der pannonisch—pontischen Ton= und Sandschichten au f der D enevérstrasse.

Photo: Jaskó Sándor.

vertinók fennsíkja az ő 170—210—250 m magasságukkal még akkor is 
inkább a szemben levő fótkörnyéki ópleisztocén kavicsos terraszmarad- 
ványok analogonjára utalnának, még ha travertino vastagságuktól el 
is tekintünk. Nagy kérdés azonban, hogy ezeknek az édesvízi mészköves 
párkányoknak — beleértve a Nagy- és Kis-Gellérthegy közöttit is — 
különböző magasságú mai helyzete nincsen-e összefüggésben azzal, vagy 
azokkal a hegyszerkezeti mozgásokkal, amelyek olyan abnormisan meg
emelték a Széchenyi-hegy—Kakuk-hegy pannóniai-pontusi üledékeit 
s olyan szépen meggyűrték azokat, amint azt a Márton-hegytől Ny-ra 
levő mély vízmosásból felfelé vivő Denevér úton látjuk ( 16.  kép). Hogy 
fekvője, a raibli szaruköves dolomit, a megelőző és az akkori mozgások 
alatt úgy gyűrődött össze, mint a tészta, azt a 17-ik kép szemlélteti 
lennebb a Denevér-úton a Farkasréti-temető felé haladva. Hogy ezek 
a fiatal mozgások nem voltak lokálisak az akkor is valószínű volna ,ha 
nem mutattunk volna már reájuk felpikkelyeződéses alapon is (L. P á v a  i 
és F ö l d v á r y  cikkeit a Földt. Közi. LX IV . és LXIIIü  köt. [1933])-
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Jellemző, hogy a Széchenyi-h.—Nagysvábh. előterében az Orbánh. 
alatti Szt. Orbán-tér és Fodor-utca sarkán az útbevágás átvágta a bu
dai márgát annyira, hogy egy újabb házalapozáskor a budai márga alá 
dőlő kiscelli agyag vékony eruptivus tufaréteges szintjét tárta fel. (/8.  
k ép .) Tudjuk, hogy ezek a tufarétegek éppen úgy megvannak a mé
lyebb kiscelli agyag között a Statisztika-parkban, mint a Bohn-féle 
téglagyárban és az alsómargitszigeti, vagy II. városligeti fúrásokban s 
ezekben a fúrásokban éppen úgy megtaláljuk a még mélyebb kiscelli 
agyagot jellemző barna, humózus réteget, mint itt lennebb a Ráth 
György-utca és Böszörményi-út környékén.

Hogy a kiscelli agyagra tényleg reátolódott a budai márga, bizo
nyítja a ip - ik  kép,  ahol a Fodor-utca K-i oldalán a két alak között jól 
látszanak a kemény budai márgarétegek s a hátammegett van a 18 - ik  
k ép  kiscelli agyag feltárása, az út Ny-i oldalán, a r j>. képen  látható 
budai márga redőbe és megtorlódott szinklinálisba gyűrt pikkelye.

17. kép. — F ig . 17.

Ö sszegyűrt raibli szaruköves dolom it a  D e n e v é ré t  alján.
G efalte ter Ralbler H ornsteindolom it au f dem unteren E nde der D enevérstrasse.

Photo: Jaskó Sándor.
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18. kép. — Fig. 18.

Kiscelli agyag a budai m árga alatt, a F odor-u tca  elején.

K isceller Ton unter dem O fner M ergel auf dem A n far^e  der Fodorstrasse,

Photo : Földváry Aladár.

Fenn az Orbánliegyen a Szendrőköz és Kakuk-utca bevágásában az 
erősen töredezett, lemezes budai márga még a 17-ik kép kaotikus ösz- 
szegyúrtságát is felülmúlja. (20. kép.) Nem tudom bizonyítani, hogy ez 
az orbánhegyi felpikkelyeződése a budai márgának rodániai fázisú, bár 
nem valószínűtlen, vagy még a pyreneusi hegyképződés idejére esik, 
mint a szépvölgyi s erre tolódott fel a Nagysvábhegy—Széchenyi— 
Kakukhegy rodániai pikkelye. A z  bizonyos, hogy a B udai hegyek ter
cier és pleisztocén ü ledékei sok esetben m ár nem abban a xmagasságban 
■ vannak, ahol képződtek, aminthogy a Disznófőnél lévő agyagokról is 
M a j z o n  L á s z l ó  dr. éppen egy közös kirándulásunk alkalmával 
állapította meg ,hogy azok nem pontusiak, hanem kiscelli anyagok s 
így abnormisan magas helyzetűek.

A további pikkelyes hegymozgások szempontjából különös figyel
met érdemel a Rókahegy és a borosjenői Ezüsthegy—Kőhegy környéke,

A 2 1 - ik  kép a Rókahegy K-i orrán azt bizonyítja, hogy az eocén 
mészkő érintkezése a kiscelli agyaggal tektonikus, de nem a kiscelli
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agyag vetődött le, hanem lesimított domború felületével az eocén 
mészkő pikkelyesen nyomult É-ról rézsűt felfelé D-nek, de maga az 
eocén mészkő is csak elszenvedője, nagyszerű breccsás konglomerátumjá- 
val együtt annak az oldalnyomásnak, amelyet a dachsteini mészkő 
DK-re fektetett redőmagja reá gyakorolt. A 2 2 - ik  kép  a dachsteini 
mészkő elnyesett, tehát korábbi, valószínűleg lárámiai fektetett redőjét 
és az annak felsőeocén utáni továbbmozgása által meredeken felállí
tott felsőeocén konglomerátumát és mészkövét mutatja. Egészen ha
sonló képet ad, mint az ugyancsak hasonló elmozdulás a Gellérthegy 
DK-i oldalán, amit fölösleges külön illusztrálni, hiszen mindenki lát
hatja a pesti dunapartról. A 2 j - ik  kép  a 2 2 -ik  x-el jelölt része közel
ről. Az álló alak a dachsteini mészkő DK-re fektetett redőmag ékjén 
áll. Ezek alapján nyilvánvaló, hogy a Gellérthegy és Széchenyihegy s 
a Szépvölgyi raibli mészkő és dolomit pikkelyes feltolódásának analó
giája szerint a Rókahegy dachsteini mészkő magva, pikkelye is most 
már a kiscelli agyag  (rupéli!) lerakodása után ugyancsak rézsűt fe l-

19. kép — Fig. 19.

T öredezett budai m árgarétegek a 18=ik képen felül a  Fodor^u tca  K=i oldalán. 
Z erbrochene Schichten des O fner M ergels auf dem oberen Teile der Fig. 18. au f der

O . Seite der Fodorstrasse.

Photo: Föfdváry Aladár.
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20. kép. — Fíg. 2 0 .

Összegyűrt, töredezett budai márgarétegek a Szendrő-köz útbevágásában. 

Gefaltete und zerbrochene Schichtendes Ofner Mergels im Wegeinschnitte des Szendrö=köz.
Photo: Jaskó Sándor.

A PILISBOROSJENŐI EZÜST-HEGY SZERKEZETI TÉRKÉPE. 
TEKTONISCHE KARTE DES PILISBOROSJENŐER EZÜST-BERG.

Píeisztocén.
Pleistozän.
Hárshegyi homokkő <Aísó= 

olígozan).
Hárshegyer Sandstein (Untere 

Oiigozän).
Eocén mészkő <Feíső eocén). 
Eozäner Kalkstein <Ober-Eozän>

Dachsteini mészkő. 
Dachsteinkalk.

Triász dolomit.
Trias-Dolomit.

Rétegdőlés és csapás irányjele. 
Streichen und Fallen.

Triászpikkely mozgási iránya. 
Bewegungsrichtung des Trias^ 

schuppen.

4 . térképmelléklet.
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fe lé  elm ozdu lt és feltorlaszo lta  maga előtt az eocén és idősebb oligocén  
üledékeket.

A  4~ik térképrészen  jól látszik, hogy az Ezüsthegyen és Kőhe
gyen a Nagykevély vonulatában, miután a hárshegyi homokkő nagy
része leülepedett erőteljes tektonikus mozgások indultak meg ezen a vi
déken is éspedig úgy, hogy íődolomitpikkely D-i szárnyában a vékony 
eocén mészkő fedésű dachsteini mészkő takarója felül még pár méter 
vastag, mélyebben a hegy lába felé egészen kiékül s ott már a D-re

21. kép. — Fig. 21.

A  kiscelli agyag és eocén mészkő tektonikus érintkezése a R ókahegy KA orrán. 
D ie tektonische B erührung des K isceller T ones und des E ozänkalkes au f  detn O A ichen

V orläufer des Rókaberges.

Photo: Toborffy G .
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22. kép. — Fíg. 22.

A  dachsteini mészkő pikkelye által meredekre á llíto tt rétegű f.=eocén konglom erátum  
és mészkő a  rókafiegyi a lagú t K=i végénél.

O bereozäner K alkstein  und K onglom erat, deren Schichten durch die D achsteinkalk^ 
schuppe steilgestellt wurden am O . Ende des Tunnels am Rókaberge.

irányuló rézsűt felfelé ható mozgás következtében csak egyes elfenő- 
dött rögök jelzik a tektonikus felszínen rendre kicsípődött D-i mészkő
szárnyat. A mozgások intenzitásának enyhülésével a hárshegyi homokkő 
beborította még a kiemelő mozgás síkját is éppenúgy, mint már a 
Szépvölgyben a budai márgával kapcsolatosan láttuk. Ez az analógia is 
azt látszik bizonyítani, hogy a hárshegyi h om okkő és budai m árga eg y
korú, de egym ástól különböző fácies képződm én yek . Ennek támogatá
sára megemlítem, hogy Ny-felé Pilisborosjenő felső végén a 236 m-es 
ponthoz torkoló legelőúton az ottani hárshegyi homokkőből H o r u -  
s i t z k y  F e r e n c  d r.-ral több C h la m ys recondítus B r o n d. alak
körébe tartozó lenyomatot gyűjtöttünk. E faj a felső eocén—alsó oligocén 
jellemző kövülete.

Photo: Toborffy G.
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23. kép. — Fig. 23

A  dachsteini mészkő=pikkely redőm agja a rókahegyi a lagú t K=i végénél.
A  22=es képen x=el jelölt helyen !

Faltungskern  der D achsteinkalkschuppe am O . E nde des R ókahegyer Tunnels.

Photo: Toborffy G.

A hárshegyi homokkő az Ezüsthegy és Kőhegy között határozot
tan teknős településű. A Kőhegy két fődolomit-pikkelyből áll, amelyet 
azonban már az eocén mészkő lerakodása nyesett el. Itt is két elvéko
nyított dachsteini mészkő-fedőt látunk. Lentebb DK-felé a szöllőkben 
még van egy dolomit-kibúvás, de itt hiányzik már egészen a mészkő
fedő, míg ÉNy-on a Kevély és DK-en a Rókahegy környékén tetemes 
vastagságú. Jellemző, hogy közben Üröm DK-i végén a táblás, homo
kos budai márga az uralkodó az eocén fedőjében s itt is aránylag ma
gasra felemelve találjuk a kiscelli agyagot, akárcsak Budán a Szemlő- 
hegyen és a Ferenchegy alatti barlang nyílásától D-re, de még mindig 
jóval alacsonyabban, mint a Disznófőnél.

Természetesen ezek a fiatalabb pikkelyes hegymozgások nem vál
toztatnak azon a tényen, hogy a budavidéki szénmedencék keletkezése
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•egy más természetű és éppen ellenkező tendenciájú tektonikára vezethető 
vissza. Az alapul szolgáló mezozoos valószínűleg csak laposan gyűrő- 
déses hegyszerkezet után a krétában nagyarányú szárazulatok emel
kedtek ki nálunk, amelyek a triász-júra redőket tovább gyűrték és pik
kelyesen elszakítva egymásra tolták (Gellérthegy raibli mészkő pikke
lye!). Ennek a hegyszerkezeti folyamatnak következménye, reakciója 
volt az eocéneleji széttöredezés, nagy leszakadások, szén- és más me
dencék keletkezése, amelyik folyamat megint alapvetően bontotta meg 
az egyensúlyt s alátolásaival megindította a közti részeknek újabb fel
torlódását, de egyben a transzgredált területek fiatal üledékeinek is lassú 
felgyűrődését, amit a bevezetőben nyomon követtünk a rupélitől a 
pleisztocén végéig. Hogy a már megint kifutott mezozoos és eocén 
paszták végső fázisképpen összetöredeztek éppen a fiatalabb időben is, 
az megint csak az újabb felpikkelyeződés végső fázisa. Ma a felgyűrö
dé s zöme a terciervégi és a negyedkori üledékekre haladt előre, mert a 
miocén óta alámerülő variszkusi paszták azt megint csak. tovább viszik, 
fokozzák éppenúgy, amint azt az eocén után láttuk.

. A föld kérge él! Életnyilvánulásai a hegyszerkezet fokozatos ki
alakulása a kulminációkig és elöregedésig, amikor a sírjukba süllyedő 
hegyek az újabb születések, az új hegységgéválások bölcsőivé lesznek!

Amint mostani jelentésem folytonos körbefutás a régebbi képződ
ményektől a legújabbakig és vissza megint a legöregebbekig, éppen úgy 
folytonos körforgás a föld története, az összefüggések körbefutó lánco
lata.

Nézzünk ki megint a Duna mentén az Alföldre, oda, ahol az 
érintkezik a már gyakorlatilag: is értékesített geológiájú Dunántúllal. 
Nem hiába kanyarodik ma is be a Duna Nagytétény—Érd felé, ki- 
sebb-nagyobb megszakításokkal a Tétényi-plató peremén megtaláljuk a 
városi terrasz kavicstakarójának nyomait éspedig először ott, ahol a 
Sörfőzde felírás után (i:2j.ooo-es térkép!) a dombalja DNy-ra kanya
rodik. Itt régi kavicsfejtők vannak s ezek alján a pannóniai-pontusi 
rétegek «is feltárásba kerültek, tehát szikla-terrasz is van. Ezek a kavics
bányáik így az országút szintje táján vannak, de a Kistétényt-csárda és 
Baross Gábcr-telep közötti részen bár a felszínen lösz és vörösagyag 
van, valahogy úgy fest, mintha fokozatosan magasabbra húzódnék fel. 
Itt lajtamészkő magvú szármáciai mészkő-redő van. Utána a Diósd— 
Nagytétény-i nagy pannóniai-pontusi teknő következik. Itt a Diósárok 
mindkét oldalán elég széles sávban, de megint mélyen van a kavics
párkány s alatta pannóniai-pontusi homok van, amit szintén fejtenek a 
bányákban. A Rác-h. alatt csak keskeny sávban tudjuk a kavicsot kö-
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vetni, a n o  m tszf. magasságot sem éri el s messze felnyúlik aTelsőkút- 
patak széles völgyének két oldalán és visszakanyarodik a 109.6 m-es 
pont táján fŰj-puszta—Györgyliget—Érd felé, ahol jól fejlett kavicsos 
városi terraszt alkot a Törökbálint—Érdliget-i felsőoligocén és miocén 
tengelyű redő K-i kiemelt szárnyán és tengelyén, de Érdujfalú felé el
mosódik. Egyszóval ezen az oldalon azt a benyomást kelti, hogy a re- 
dőkön még eléggé magas ugyan, de a teknőkben már kiképződése után 
is mélyebbre süllyedt az óholocén terrasz szintjéig, ha nem is mond
hatjuk, hogy a mai Duna szintje alá, amint azt a balparton láttuk. 
Nagytétény felírás táján hosszú kavicssáv mutatja, hogy ez a terrasz az 
óholocén itteni dunapart 100 m magas nívójába süllyedt le, vagyis a 
balparton megfigyelt jelenség ezen az oldalon is mutatkozik.

Azt már láttuk, hogy Érd és Százhalombatta magas dunamartja 
jórészt fiatal pannóniai-pontusi rétegeikből van felépítve s azt fejtik 
az ottani hatalmas téglavetőben is. Az utóbbi és Máriaháza mjr. felírás 
között 1:25.000 térkép!) széles óholocén beöblösödés van. Máriaháza 
mjr és Ercsi között a magas dunamart legalább kétharmada megint 
csak pannóniai üledékekből áll s csak teteje vastag lösz. A Benta-patak 
völgyének DNy-i oldalán én egy redő lefutását keresném: a biai lajta- 
mészkő felboltozódásának a folytatását, annál is) inkább, mert bentebb a 
Br. Eötvös-emléknél szinklinálís és forrás van, de Ercsi felső végén a 
129-es pont és a falu vége között a terciervégi márgás mészkőpados 
rétegekben megint, tehát a kettő között enyhe redő van. A község alatt a 
magas mart alja még mindig pannóniai-pontusi, de érdekes, hogy az 
óholocén terrasz maradványa kavicsos, amely kavicsot én egyelőre inkább 
a már említett ercsi-i magasabb helyzetű patakkavicsból származónak 
tartanék.

Délfelé a Kistó völgyének torkolata előtt levő alacsony térszínű 
beöblösödést a „Szlatina“ névvel illetik éppen úgy, mint Rácalmáson 
felül is van, egy Szlatina-puszta. Nem volt még alkalmam utánajárni, 
hogy ez a név vájjon tényleg összefüggésben van-e, mint másfelé, vala
melyes sós képződménnyel?

Lefelé a Duna mentén a ráxalmási Kulcs megint magas martjáig 
pannóniai-pontusi üledékeket nem láttam feltárva s Kulcsfalu felett 
148 m-es ponttól K-re a Duna szintjében olyan réteges rozsdás és hurnó- 
zus levélnyomatos földrétegeket találtam, amelyek erősen emlékeztet
nek a péceli téglagyár már pannóniai-pontusit fedő pleisztocén üledé
keire, de viszont itt ezek fedője az az erősen mészmárga konkréciós vörös 
agyag (Vörös part!), amely a 145 m-es pont K-i oldalán levő part- 
rogyások állva maradt falaiban jólláthatóan enyhén bár, háromszor
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változtat dőlésirányt: kétszer D-re hajlik s egyszer közben É-felé dől, 
amelyek a fekvőrétegek 4°-os ÉÉNy-i hallásával két szinklinálist és egy 
szűk redőt adnak Kulcs felíráson felül. Ezt a tényt a Dunáról,is jól lehet 
látni, sajnos S z a l a i  T i b o r  dr. felvételei a rossz idő miatt nem 
sikerültek.

Az bizonyos, hogy innen lefelé már egy a pannóniai-pontusi üle
dékek fedőjébe eső üledéksorral van dolgunk, amelyet a következőkben 
jellemezhetek: legalul a Kulcs felett említett réteges agyag, amelyik 
általánosságban szürkés és erősen mészmárga konkréciós (ágas-bogas). 
Erre a már említett meszes vörös agyag települ. Ez sűrűn nagy mész
márga konkréciós, sőt lemezes mészkő is van benne. Ezt fedi az a 
töm ött rozsdás, szintén elszórtan homokos mészmárga konkréciókat 
bezáró agyag, amelyik lefelé a magas Duna-martokat alkotja. Ennek 
egy ilyen konkréciójában a dunaföldvári Göböljárás ÉK-i martja alatt 
P ú p p á  sp. kövületét találtam, tehát tényleg pleisztocénkorú, de tömött 
szerkezeténél fogva mégsem minősíthető lösznek, bár egészében réteg- 
zetlen kőzet, csupán azok a vastag, szárazon vörösbarna, nedveseit 
barna, humózus agyagrétegek sávozzák, amelyek annyira jellemzik a 
jobboldali Duna meredek martjait. Az igazi porózus felső pleisztocén 
lösz ennek a kőzetféleségnek . csak a felső leegyengetett térszínén alkot 
általános takarót s egyben azon a mélyebb párkányon, amelyet a 
városi terrasz magasságában találunk. Az bizonyos, hogy a fia ta la b b  
pleisztocén idő ben  képződ ött tip ikus lösznél jó v a l m egelőző időben  üle
pedett le még a k k o r is, ha szintén h ulló  p o rb ó l szárm aztatjuk s az is 
bizonyos, hogy kétszer, sőt többször is vastag (2 m) hum ózus rétegek  
szakították meg a letelepedését, tehát aránylag  hosszú ideig  v o lt  dúsabb  
vegetációjú  fö ld fe lsz ín .

Amint már említettem, határozott kavicsos pleisztocén dunaterra- 
szokat Érd alatt ezen az oldalon nem találtam, mert a Duna megelőzően 
annyira Ny-ra nem járt, mégis a mostani martrogyások arra engednek 
következtetni, hogy a mai Duna szintje felett 20—30 m-rel egy olyan 
a városi terrasznak megfelelő térszín alakult ki alám osott ro g yásokb ól, 
amely pl. széles párkányként követhető úgy a dunaföldvári Kálvária-h., 
Göböljárás és Alsóöreghegy K-i oldalán, mint fentebb Dunapentele és 
Rácalmás között és azon felül is Kulcs táján. Ezt a térszínt éppen úgy 
lösz. fedi be, mint a mai magas martok tetejét, amelyik igazi 
lösz fedő nélkül a fellegvári terrasz (alsó pleisztocén!) térszín magas
ságára emlékeztet, vagyis nyilvánvaló, hogy a Dunántúl K-i és az 
Alföld Ny-i peremén a pannóniai-pontusi üledékek lerakodása után 
egy olyan poros szárazföldi üledékképződés volt, amelyet többször
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dúsabb vegetációs periódus szakított meg, vagy legalább is korlátozott. 
Ez az üledékképződés azonban annyira az igazi, a pleisztocén második 
felében képződött lösz lehullása előtt volt, hogy a megelőzőnek nemcsak 
magas, közel egyenletes térszíne alakult ki közben, de még az alatt is 
egy másik, a városi terrasznak megfelelő térszín is s csak azután ütött 
be az a porhullásos klíma, amelyik egyformán takarta be mind a kettőt 
igazi lösszel a pleisztocén vége felé éppenúgy, mint azt másfelé is lát
juk a kavicsos pleisztocén terraszok esetében. A dunántúli Duna magas 
martok esetében tehát meg kell különböztetnünk egy régi löszféle 
lerakódást, amelyikben már nemcsak az igazi löszképződés előtt alakult 
ki a városi terrasznak megfelelő térszín, de még az is valószínű, hogy a 
fellegvár terrasz > térszínének kialakulása is már ott találta, tehát még 
az sem lehetetlen, hogy képződése az alsó pleisztocén legelejére, v a g y  
m ár a levan tei em elet idejére n y ú lik  vissza.

Hangsúlyozni kívánom, hogy a fenti térszínek alatt megtaláljuk 
az óholocén térszín keskenyebb-szélesebb párkányát is .

Vöröses-barnás mészmárga konkréciós régi hulló poreredetű kép
ződményünkben korát illetőleg talán közelebb jutunk, ha megemlítem, 
hogy a dunaföldvári göböljárási „Alsórév“ -nél az árokban, fekvőjében 
csillámos, kékesszürke homokot találtam. Szemben a solti régi temető
nél most nagy vasúti bevágást létesítettek, ahol a vörös, erősen mész
márga konkréciós üledék éppenúgy megvan, mint a Duna jobb partján 
s fedője ugyancsak lösz, de közben még agyag és homokrétegek van
nak. A rétegdőlés 3—40 y h felé. vagyis olyan irányú, mint az Alsó
révnél. É-felé a 107 m-es Borsos-h. táján az új országút bevágásában 
felül szintén homokot találtunk éppen úgy, mint az Ebédlés-hegyen, dé 
ez alatt a pincék a vörös, mészkonkréciós agyagba vannak ásva. Kis- 
solt Ny-i végén (Br. Révay-mjr.) a létesülő kórháznál n o  m mély kútat 
fúrtak ( H ö r ö m p ő  E rn ő ) , amelynek szelvénye a következő:

0.70 m-ig húmusz, 4.00 m-ig sárga agyag, 12.00 m sárgásszürke 
homok, 18.00 m-ig kavics, 20.00 m-ig fehéragyag, 25.00 m-ig sárga
agyag, 47.00 m -ig vörös, köves agyag  (ez van a régi temetőnél a fel
színen!), 65.00 m-ig rozsdás homok, 68.00 m-ig barna homok, 71.00 
m-ig barnás agyag, 75.00 m-ig morzsás agyag, 85.00 m-ig fehér, rozs
dás és barna köves homok, 98.5 m-ig barnás turfás kövülettörmelékes 
agyag, 107.00 m-ig csillámos, kékes, éles, kevés vizetadó homok, 110.00 
m-ig kékesszürke lágy agyag.

A vörös köves-agyag itt dőlés mentén tényleg a felszín alatt arány
lag mélyen van, de mert a Duna mindkét partján egyformán felszínen 
találjuk, mint fentebb a pannóniai-pontusi rétegeket, kétségtelen, hogy
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A SOLTI TÉTEL-HALOM FÖLDTANI TÉRKÉPE. 
GEOLOGISCHE KARTE DES SOLTER TÉTELHALOM.

Oalluvium.
Altalíuvium.
Vörö* agyag, lösz és futóhomok. 
Rote Tone, Löss und Flugsand 
Meszes, mészköves üledék.
Kalkige, Kalksteinführende Sedimente. 
Alréteees homok.
Scheingeschichteten Sand.
Rétegdőlés és csapás irányiele. 
Streichen und Fallen.
A z antiklinális irányvonala.
Richtung der antiklinale.
A  szinklinális irányvonala.
Richtung der Sinklinale.

5. térképmelléklet.

a Duna medre itt sem fiatal törésvonal, ellenben K —DK-re a térszín
ből szigetszerűen 14— 18 m-re kiemelkedő Tétel-halom elárulja, hogy 
gyúródott fiatal földrétegekkel van dolgunk éppenúgy, mint a Duna 
magas martjában (L. 5. térképmelléklet.)

A solti Tételhalom ÉNy-i sarkán felvivő mezei úton a mészköves 
vörös agyag most már ÉNy-felé dől, tehát az előbbi fúrás felé, ahol 
mélyen a felszín alatt volt s a régi temető melletti vasúti bevágás felé, 
ahol ellenkező dőléssel megint a felszínen találtuk éppenúgy, mint a 
másik dunaparton. Vagyis nyilvánvalóan Kissoltnál teknőt formál. 
Tételhalomot a mészköves vörösagyagos előfordulás azonban, a halom 
Ny-i egyharmadát kivéve, majdnem egészen körbefutja és pedig úgy, 
hogy közben redőt és szűk teknőt formálva, kétszer is megváltoztatja 
általános dőlésirányát (l. f. térképmelléklet!), amiből az tűnik ki, 
hogy a 114  m-es legmagasabb pont táján redőt formál és „n. Szabad- 
szállás“  felírás elejénél, az iskolánál teknőt, amely a felszínen azonban 
sem itt, sem N y —ÉNy-on nem záródik s a Tételhalom D-i oldalán 
éppen az előbbiekből kifolyólag újabb redőzés kell legyen elnyesve. 
A Tételhalom éppen annak köszöni kiemelkedett szigetszerű létét, hogy 
az aránylag szűk területen sok, lemezes mészköves réteg került a fel
színre és az konzerválta ezt a térszínt s a régi dunaágak körülfolyták, 
aajjnt azt a „Nagyér“  medre és az egész mai orográfia bizonyítja, ami 
megint csak a hegyszerkezet függvénye.

A vörösagyagos, meszes üledék itt nemcsag mészmárga konkréciós, 
hanem valóságosan vékonyan, sőt araszos vastag lemezes mészkővel is 
tarkázott, — amint azt a Tételhalom D-i oldalán látjuk — s így
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erősen hasonlít már ahhoz, amit a rákoscsabai Erdőhegy környékéről 
leírtam. Fedője lösz és abból átalakult agyag, de az ÉÉK-i csücskén levő 
pajtánál jól látszik, hogy a lösz alatt még egy rozsdás szürke réteges 
agyag települ 6— 8° alatt i —211 felé dőlve, bár tagadhatatlan, hogy itt 
csak magasabban van meg a meszes üledékréteg s itt az előbbi közvet
lenül a csillámos sárga rozsdás álréteges homokra települ, amely a 
114-es p. Ny-i oldalán 5—6 m vastagon jól van feltárva az ottani 
homokbányában, 3— 50 dőléssel 22h felé. A  fedő itt jó két méter vastag 
vörös agyagos mészkődarabos üledéke és a felett zsákos homok.

Bár a nyomonkövetés és a kissolti fúrás adatai szerint nem kétsé
ges, hogy a Tételhalom meszes vörösagyagos rétegsora azonos azzal, 
amelyet a Duna-jobbparton a Kulcs feletti „Vöröspart“ -ban látunk s 
lefelé követtünk, mégis azt keli mondanunk, hogy a Tételhalomnak 
úgy lemezes, mészköves vörös agyagja, mint annak csillámos, sokszor 
álréteges homokfekvője jobban emlékeztet a rákoscsabai pannóniai-pon- 
tusi felboltozódás terciervégi üledékeire, mint a dunajobbparti már 
pleisztocén hasonló üledékekre. Ha tudjuk, hogy a szomszédos akasztói
fúrásban már harminc egynéhány méter mélyen pannóniai-pontusi üle
dékeket határozott meg kövületek alapján S ü m e g h y kartársam, ezen 
az analógián igazán nem csodálkozhatunk. Egy azonban bizonyos és ez 
az, hogy a Duna mentén Visegrádtól Solt alattig sehol olyan adatra 
nem akadtam, amely a D una m ai fo ly á sa  mentér} o lyan  fia ta l törésre 
va llan a , a m ely ik  azt b izon yítan á, h ogy a m ai D un a m edre törésvonal, 
mert mindkét parton azonos korú és azonos szerkezetű üledékeket talál
tam egészen Soltig, sőt az előzetes vizsgálatok szerint lentebb is.

Eddigi vizsgálataim szerint ellenkezőleg az adódik ki, hogy a Duna 
medre újabban Ny-felé tolódik el olyan vidékre, ahol még megelőzően 
nem járt s így bizonyos esetekben K-felé, amint azt Tételhalom eseté
ben látjuk, idősebb üledékek is kerülnek a felszínre, ami nagy részben 
a kétségtelen redőzöttség előnyére Írandó. Elég ugyanis egyetlen egyszer 
nyitott szemmel végighajózni a Dunán, hogy az ember lássa, hogy a 
meredek dunamartok rétegei hullámosán települnek s mert amint már 
sokszor reámutattam, bármilyen korúak legyenek azok, kivétel nélkül 
legalább ferdén keresztezik a Duna medrét. (L . 6. térk ép m ellék let.) Jól 
láthatjuk már a pleisztocén vörösbarna rétegek dőlésmenti metszeteiből, 
hogy D-ről É-felé haladva, Dunaföldvárnál az Alsó-rév és Kálvária-h. 
között redő van, de ugyanilyen van a Kakas-h. és Felsőöreg-h. között 
is s így természetesen Dunaföldvár maga vastag és mélyfekvésű igazi 
löszlerakódásaival szinklinálisban fekszik. Ez a szerkezet a másik olda
lon a solíi Melegh. felépítésében is felismerhető.
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Tovább a Felsőújhegy és Szitányi-major között megint redőmetsze- 
tet látunk s fenn a marton éppen úgy prehistorikus emberi telep volt, 
mint a földvári Kálvária-hegyen. Felsőrévnél természetesen teknő van 
Szitányi-major táján. Kisapostagig már részletesebb vizsgálatokat kellene 
végezni, de Dunavecsével szemben Leitnerszállás felírástól D-re és É-ra 
a vezetőrétegek metszete megint magasan van a martban, hogy É-felé 
fokozatosan, majdnem a Duna szintjéig ereszkedjenek le s jól látható 
szinklinálist formáljanak, de a 146-os pont két oldalán mindjárt fel
kúsznak és természetesen kétfelé dőlve ismét nedőt alkotnak. Vadas 
pusztával szemben megint teknő van, mert a dunapentelei öreghegy 
D-i részén, szemben D-felé dűl minden látható réteg s így a faluig még 
egy redőt várhatunk. Dunapentele és Rácalmás körül ebből a szempont
ból nem nagyon jók a feltárási viszonyok, de hogy Kulcson felül megint 
károm redővetés van két szinklinálissal, arról már volt szó.

Dunaadony—Ercsi között ebből a szempontból megint semmit sem 
látunk s ott már a pannóniai-pontusi rétegek területére érünk, ahol 
mindjárt Ercsi felső végén van egy szinklinális, tehát a község táján 
redő és mert az Eötvös-emléknél is teknő van, közben sem lehet — a 
mi viszonyaink között — egyéb, mint redő. Ffogy fentebb a Török
bálint—Érdliget—Tököl feletti redőig mit várhatunk, már előbb 
volt szó.

Leszögezhetem tehát az előadottak alapján, hogy a Budapesten  
a lu li D una mentén nemcsak okadatolható a harm adkori és n egyedkori 
üledékek  gyürődöttsége, hanem azok tényleg redőzöttek is, ameddig az
1939. évi június havi felvételeim alatt eljutottam. Sajnos, ez a nem 
egész hónapi kiegészítő, ezirányú kutatás nem volt elegendő arra, hogy 
összeköttetésbe jussak azokkal a Baja—Mohács-környéki területeimmel, 
amelyek szintén hasonló fiatal hegyszerkezeti mozgásokról tesznek tanú
ságot. Semmi kétségem sincsen azonban affejői, hogy a közbeeső terü
leten sincsen másképen.

Az 1920-as években végzett rendszeres dunántúli felvételeim 
ugyanis már akkor meggyőztek affelől, hogy a Dunától Ny-ra fekvő 
dunántúli vidék egészében gyűrődött s az ottani redők kifutnak a duna- 
mentére. Ma ezek alapján s az Alföld belsejében közben elvégzett hegy
szerkezeti kutatásaimra támaszkodva legalább is nem kétséges, hogy az 
egész Magyar-Horvát tercier-pleisztocén medence redőzött úgy, amint 
azt „A  Magyar-Horvát és Erdélyi medencék tektonikai és geofizikai 
térképe“ -n már jó egy évtized előtt lefektettem.

Hálás köszönetemet fejezem ki ezen a helyen is mindazoknak, akik 
támogatásukkal, vagy ellenvéleményük nyilvánításával lehetővé tették,
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hogy ezt az úttörő munkát idáig elvégezhettem. A többi ezek alapján 
már könnyebb lesz s az elkerülhetetlen tévedésekért, esetleges túlha'tá- 
sokért szolgáljon mentségül, hogy újabbat, jobbat akartam s hiszem, 
hogy ezen az alapon, mint a Dunántúlon, úgy a Magyar-Horvát tercier
pleisztocén medencében másfelé is, ez az akarás hasznos gyümölcsöket 
fog teremni úgy a szénhidrogének, mint a balneológiái és hőenergia
bányászat szempontjából olyan fontos hévvízkutatás terén. — In rés 
magnis et voluisse sat est!



A Rákoscsaba-Pécel-ecseri felboltozódás földtani és hegyszerkezeti
térképe.

Geologische und tektonische Karte der Aufwölbung von Rákoscsaba—Pécel—Ecser.

M érték —  Maßstab
0  2 0 0  400 600 SOO 1000 m.

JELMAGYARÁZAT: -  ZEICHENERKLÄRUNG.

Réteges negyedkori üledékek és lösz, futóhomok. 
Geschichtete quartäre Sedimente und Löss, Flugsand.

Levantei kavics.
Leva nti ni sc her Schotter.

A tercier mészköves felső határréteg.
Kalksteinführende Grenzschichte des obere Tertiärs.

Pannóniai-pontusi homok és agyagrétegek. 
Pannonisch-pontische Sande und tonige Schichten.

Antiklinális irányvonala. 
Richtung der Antiklinale.

Szinklinális irányvonala. 
Richtung der Synklinale.

A M. KIR. HONVÉD TÉRKÉPÉSZETI INTÉZET NYOMÁSA. —  55.-941. F

Rétegdűlés és csapás irányjele. 
Streichen und Fallen.



Pestezenf-erzsébef-

A Pestszenterzsébet-Taksony közötti 
Csepeli dunaágmentének földtani és hegyszerkezetiE 

térképe.
Geologische und tektonische Kerte des Csepeler Donauarmes 

zwischen Pestszenterzsébet und Taksony.

Mérték — Maßstab
ao...o w o ^ O M S j w  tooo _ soo ttoom.

JELMAGYARÁZAT. —  ZEICHENERKLÄRUNG.

Szármáciai mészkő. 
Sarmatischer Kalkstein.

Pannóniai-pontusi rétegek.
Pannonisch-pontische Schichten.

Városi terraszkavics. (Felső pleisztocén.) 
Stadtterrassen-Schotter. (Ober-Pleistozän.)

Futóhomok, lösz, réteges agyag és homok. (Városi terrasz- 
kavicsnál fiatalabb.)
Flugsand, Löss, geschichtete Lehm und Sand. (Jünger 
als die Stadt-Terrassen.)

Antikiinális irányvonala. 
Richtung der Antiklinale.

Szinklinális irányvonala. 
Richtung der Synklinale.

A M. KIR. HONVÉD TÉRKÉPÉSZETI INTÉZET NYOMÁSA. —  55.-941. F

Rétegdőlés és csapás irányjele. 
Streichen und Fallen.



A  Budapest—Solt közötti Duna-m entének hegyszerkezeti vázlata.
Tektonische Skizze am Donaulauf zwischen Budapest und Solt.

Mérték —  MaSsfab
0  * g  3  4  5  6  7  g  9  i ß  km

Z E I C H E N E R K L Ä R U N G .

N eg yed k o ri rétegek. 
Q u a rtä re  S ch ich te n .

H a rm a d k o ri rétegek. 
T ertiä re  S ch ich te n .

R é te g d ő lé s  és csa p á s  irányjele. 
S tre ich e n  und Fa llen .

A n tik lin á lis  irányvonala . 
R ich tu n g  der A n tik lin a le .

S z in k lin á lis  irányvonala . 
R ich tu n g  d e r Syn k lin a le .

A M. KIR. HONVÉD TÉRKÉPÉSZETI INTÉZET NYOMÁSA. —  55.-941. F


