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homokkőből, kiscelli agyagból és a fiatal travertinóból felépített területen. 
Nézetem szerint a hárshegyi homokkő a kiscelli agyag mélyebb szintjének 
parti kifejlődése. A homokkő közé települt agyagcsíkok mikrofaunája a 
kiscelli agyagéval azonos. Nagykevélytől DNy-ra fekvő Fehér-hegy dolo
mitjára települt hárshegyi homokkövében egy Sirenia csontjainak lenyo
matát találtam, amelyet a Bohn-téglagyár hasonló maradványával azono
sítottak.

Míg a Solymári völgytől DNy-ra elterülő vidéken DK-i irányú dőlé
seket mérhetünk, addig itten a DNy-i, illetőleg ÉNy-i irányok uralkod
nak, jelezve, hogy a völgy nagy szerkezeti vonal mentén alakult ki.

Tudományos és gyakorlati cél érdekében foglalkoznunk kell egy ilyen 
szerkezeti vonalra telepített 1500—2000 m-es mélyfúrás telepítésének kér
désével. A mélyebb középső- és alsó-triász megismerése fontos kérdésekre 
adna feleletet.

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE LA STRUCTURE 
DE LA MONTAGNE DE BUDA

Par L. B artkó

Comme un levé systématique était impossible, l’auteur a fait des 
observations disperses, dans la montagne.

Aux environs de Nagykovácsi, N. du point de triangulation 553,8, en 
vertu de l’horizon de la dolomie, caractérisé par les pholadides, on a réussi 
à délimiter une faille post-oligocène de 70 m de dislocation verticale. NE de 
l’entrée orientale du village, au-dessus du calcaire à nummuliens, l’on a 
ouvert une formation de «terra rossa» qui coïncide avec les vestiges des 
hydrothermes qui pénètrent les fissures du calcaire.

Le visage géologique des environs de Nagykovácsi montre que le 
bassin de lignite s’est formé en lieu de la voûte triasique effondrée. Les 
extrémités de la voûte, posterieurement, se sont multiplement amoncelées.

SO du Nagykevély, dans le grès de Hárshegy qui gît sur la dolomie 
du Fehérhegy, on a trouvé des impressions d’os de Sirenia qui peuvent 
être identifiés avec les restes semblables de la briqueterie Bohn. Ce trouvail 
et d’autres observations montrent que le grès de Hárshegy est le faciès 
littoral de l’horizon profond de l’argile de Kiscell.

Д А Н Н Ы Е О СТРОЕНИИ ГОР У БУДЫ
Ла йош Ба рт к о

Так как о систематическом картировании не могло быть речи, автор 
провёл в горах разбросанные наблюдения.

В окрестности д. Надьковачи, к северу от тригонометрического пункта 
553.8 леса Копас, на основании доломитового горизонта, отмечанного 
сверлящими пластинчатожаберными, автору удалось оградить после- 
олигоценовый сброс, имеющий перпендикулярное смещение в 70 м. К северо


