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A KISÜZELLl PÁRKÁNYSÍK GEOLOGIAI SZELVÉNYÉNEK 
MINTÁJA.

Bemutatta és magyarázta Koch Antal egyet, tanár.

A múlt nyáron dr. Tóth Mihály nagyváradi polg. isk. igazgató urat 
megbíztam volt, hogy rajzom és utasításom szerint, a helyszínéről beküldött 
összes kőzetekből, készítse el a maga kitalálta módon ezen érdekes dilu
viális párkány sík geologiai szelvényének a mintáját. Dr. Tóth úr ennek a fel
adatnak lehetőleg híven és pontosan megfelelvén, van szerencsém az érde
kes szelvénymintát saját magyarázatom kíséretében ezennel bemutatni.

Miután a múlt nyáron a helyszíni vizsgálatokat és gyűjtést számos 
kirándulás alkalmából igen behatóan bevégeztem volt, abba a helyzetbe jutot
téin, hogy a nevezetes párkánysík üledékeiről kissé részletesebben is szól
hassak, mint azt az eddigi kutatók tették volt, kik között tudvalevőleg bold. 
Szabó József tanár írt róluk a legtöbbet.*

Elmondom tehát röviden saját megfigyelésemnek az eredményeit, a 
melyek alapján azt a geologiai szelvényt szerkesztettem, melyet dr. Tóth M. 
azután mintázott.

E geol. szelvénynek képét mellékelve (1. ábra), magyarázatul egyelőre 
a következőket adhatom elé.

1. ábra.

Az ó-budai Mátyáshegy keleti lejtőjének végét elfoglaló diluviális 

párkánysíknak alapját azok az alsó harmadkori rétegek képezik, melyek a 

HoLzsPACH-féle téglagyárban és följebb a Szépárokban kitűnő feltárásban 

észlelhetők.

* Pest-Buda környékének földtani leírása. A m. tud. Akadémia által koszorú
zott pályairat. Pest 1858. p. 15—20 és Budapest geologiai tekintetben. A m. Orv. 
és Term. vizsg. 1879-ik évi vándorgyűlésének munkálatai. Budapest 1879. p. 38—43. 
Különlenyomat.
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I. A szelvénynek legalsó rétegeit a felsö-eocaen orbitoidos mészkő, 
régebben úgynevezett budai nummulitmészkő képezi, mely a zsidó-temetö 
tövében jelen meg a Szépárok szelvényében.

II. Felette a zsidó-temetőn alúl dr. H o f f m a n n  K. felső-eocaen bryozoa- 
márgája jelenik meg táblás rétegekben, melyek közt a kovasavval áthatott, 
erősen kilúgozott, sejtes-likacsos, kövületekben igen gazdag, sárgás-fehér 
márgaréteg a legfeltűnőbb. Erre

III. és IV. az alsó-oligocaen márgának petrographiai minőségben kissé 
eltérő, váltakozó rétegei következnek, le a Holzspach-féle gyárig — szép 
föltárásban. A III-mal a mészdúaabb, fehéres-padok, a IY-gyel pedig a sár
gás, kissé agyagosabb és táblásan-lemezes rétegei vannak megjelölve. Mind
ezen rétegek dűlése 25—30° alatt DK-nek irányuló; de egy darabon az árok 
fenekén feltűnő gyűrődés, s egy redőnyeregnek a kipúposodása is látható. 
Fölötte

Y. a kisczelli tályagnak üdén kékes-szürke, kagylós elválású, liasadé- 
kos-pados rétegei következnek, melyeknek rétegezése azonban a téglavető 
egész feltárásán belül tisztán sehol sem vehető ki. A fedő- és a külszín felé

VI. ugyan-e rétegeknek mállás következtében apróbb hasadékossá és 
piszkos barnás-sárgává vált 3—4 m vastag héja következik, s tulajdonképen 
ez képezi alapját a nevezett diluviális párkánysíknak, melyen folytatólag 
a következő rétegsorozat van közel vízszintesen leülepedve.

VII. A párkánysíknak északkeleti széle felé, az ó-budai kálvária mö
gött fekvő homokbányában, világosan látható, hogy a fedő mésztufa és a 
fekvő kisczelli tályag között egy kb. 5—6 m. vastag homokképződmény 
települ. E homoküledék alsó felében (a kőbánya fenekén) — VII/a — apró 
és közepes kavicsoknak kb. XU m. telepe húzódik végig szabálytalanúl; a 
homoküledék tetejében pedig, közvetlenül a mésztufa alatt, VII/b —  
sorban elhelyezett, szeszelyes alakú homokkő-concretiók és lemezek vannak 
közbefektetve. A csaknem vízszintesen lerakódott homok-padokon, különö
sen a bánya délnyugoti sarkában, igen érdekes és feltűnő jelenség az ál
vagy haránt (transversalis)-rétegesség, mely a homok-padok fokait hullá
mos sűrű vonalakban át- meg átszeldesi, többnyire oly módon, hogy a ferde 
vonalak kb. déli irányba dűlnek a legnagyobb fokban.

A finom homokban kövületnek nyomát sem láttam. A kavicsban erő
sen koptatott Oslrea-cserepeket és egy limonitkéreggel bevont, hasonlóképen 
egészen lekoptatott Cyrena('?) vagy Tapes (?)-féle kagylót kaptam. Mindezek 
azonban világosan csak messziről, idősebb rétegekből kimosott és idehur- 
czolt kövületek, melyekből a homok geologiai korát biztosan meghatározni 
nem lehet. A homoküledéken megfigyelt jelenségek azonban annak mivol
táról és képződéséről elég világosan beszélnek. E homoküledék, a közbetele
pült kavicsrétegcsékkel, az egykoron ily magasságban lefolyó Dunának ártéri 
képződményei, s az álrétegesség különösen — úgy látszik — a régi ártórt
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később borító homokbuczkáknak, vagyis futóhomoknak világos jele és ma
radványa.

Ezen régi Duna-ártéri képződmények geologiai kora egész bizonyos
sággal nem ismeretes m ég; lehet az még a levantei emelet korszakába való, 
a mit magam gyanítok, de lehet az már negyedkori i s ; mindenesetre azon
ban ez az ártéri üledék képezte a régi Duna-medre felől belenyúlva, azon 
diluviális tónak a közvetlen fenekét, melyből később a mésztufa leüle
pedett.

VIII. A Holzspach-féle téglavető felett azonban, tehát az egykori tónak 
keleti, vagyis a hegység felé eső szegélyén, ez az ártéri üledék teljesen 
hiányzik; helyette sárga, kissé homokos agyagmárga vagy vályog települ 
közvetlenül az alatta elterülő mállott kisczelli tályagra, kb. 1 —2 m. vastag
ságban, de északkeleti irányban fokozatosan vékonyodva. Hogy erre most az 
ártéri homokba megy-e át lassanként, vagy e fölé van kiékülő alakban le- 
üllepedve: azt directe megfigyelni sehol sem tudtam — és így nem mond
ható bizonyosan, hogy ez a párkányvályog-szerű üledék az ártéri homokkal 
egykorú vagy annál ifjabb*e ? E párkány vályogban elég gyakoriak egy 
középnagy Helix sp. (talán a felette következő tufarétegekben is előforduló 
nemoralis L. ?) kopott és töredezett maradványai, a melyekből elég biztosan 
fölvehető már annak diluviális kora. Fölötte

IX. a mésztufának legalsó rétegpadja terül el, kb. 4 m vastagságban. 
Ez aránylag a legtömöttebb, részben szemcsés szöveti! és gyéren Limnaeus 
sp. kőbeleket tüntet csak elénk, melyeknek héja tökéletesen feloldódott 
már. E fölött újra

X. piszkos barnássárga homokos agyagmárgának, illetőleg párkány
vályognak egy 0 5  méternyi közrétegcséje terül el, mely éppen ú g £  mint a
VIII. számú alsó réteg, a hegyek felől nyúlik bele az egykori tófenékre, 
jelezve a csapadékvizeknek egy ideig való zajosabb működését, talán hide
gebb és nedvesebb évjárások uralmát is.

E vályogrétegben azonban kövületnek semmi nyomát sem láttam és így 
nincs módomban, hogy annak képződéséről valami határozottabb véleményt 
koczkáztassak. Most újra

XI. — a mésztuffa pados üledéke következik, még pedig annak főtö
mege, melynek teljes vastagsága a párkánysík közepe táján levő kőbánya 
föltárásai szerint 8 méterre tehető.

XI.1 — Annak alsó és vastagabb része, mely vízinövények (nád, sás) 
üregeitől erősen odvas ugyan, de szilárdan összetartó, s épületkőnek fej
tetik. Csigamaradványokat ebben alig láttam, de kaptam benne az Eleplias 
prímig enius B lumb. agyartöredékeit.

XI.2 — Annak felső vékonyabb része, mely lazább szövetü és fino
mabb növényrészek maradványait tünteti elénk. Benne fehér csigahéjak is 
bőven kaphatók már, különösen: Bythinia tenlaculata L L i m n a e u s
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( Gulnaria) ovatus Drap. var. Janovensis Cless., Helix (Tachea) 
nemoralis L.

XI.3 — Az egykori tónak hegyfelőli partja mentén, de különösen a 
Hólzspach-féle téglavető felett, kitűnő feltárásban látható, hogy a mésztufa 
sűrűn tele van a budai- és a bryozoamárgának meg az orbitoidos mész
kőnek kisebb-nagyobb szögletes tábláival és cserepeivel, úgy hogy erre 
valóságos mésztufakötőszerű breccia fekszik előttünk.* Világos tehát ebből, 
hogy ugyanazon időben, mialatt a tónak belsejében a tiszta mésztuffa leüle
pedett, a csapadékok a hegy felőli part mentében a hegylejtőkről kőtörme
léket hurczoltak be időnként a tóba s azt ott lerakván — a tónak egyide
jűleg leülepedő mészüledéke brecciává össze forrasztotta azokat. Természetes 
következménye e folyamatnak azonban az lett, hogy a tó vize a hegyek felől 
mindinkább a Duna ártere felé kiszoríttatott.

XI.4 — Borsókőnek és laza kőborsóknak fészekszerű kiválása a mész- 
tuffán belül. Ilyen kiválást a Holzspach-féle téglavető fölött láttam az év 
elején, de azóta az egész mésztufatömeggel elhordták már azt. A fészkes 
kiválás lefelé tölcséresen mélyedt volt, világosan jelezve az egykori meleg
forrás felfakadási helyét, a minő több is lehetett az egykori tó fenekén, táp
lálva azt bő vizökkel. Szabó szerint a kaszárnya felé eső kőbányák egyiké
ben is észlelhető volt borsókő előfordulás, mint egykori forrás felfakadási 
helye.

XII. Mint az egykori tónak legifjabb, de még mindig diluviális üle
déke végre, legfelűl kb. 2—3 mét. vastagságban, egészen laza, világos
sárgás vagy szürkés, helyenként csaknem fehér mésziszap terül el a 
párkánysiknak vagy a felszínén, vagy az 1—3 m. vastag alluviális törmelék 
és feltals^ (a) alatt. Ez a tavi mésziszap helyenként sűrűn tele van a követ
kező csigafajok jól fentartott fehér, héjaival:

Bythinia tentaculata L.................................. ......................i. gyak.;
Bythinia ventricoxa Gray. var. inflata Haus. ritkább; 
Limnaea (Gulnaria) ovata Drap. var. Pulszkyana

H azay. ...  ........... ..............................gyak.;
L. ovata Drap. var. Janoviensis Cless..... ..........................gyak;
» » » hasta Cless. ritkább;
» » » fluminensis Cless...............................ritkább;

Limnaea, {í Ämnophysa) palustris Drap...........................ritkább;
Planorbis {Tropod isus) viarginatus Drap..... ................. gyak.;
Succinea (Luanui) oblong« Drap. nem gyak.:

* Ebből a brecciából került ki az Klephas priuűgenitis-nak az a remek alsó 
állkapocs-töredéke, melyet a m. kir. Földt. Intézet, gyűjteményének Holzspacli úr  
ajándékozott.



37

Helix (Tachea) nemoralis L. nem gyak.;
» (Fridi co la) hispida L............................................... elég gyak .;

Bulimus (Chondrula) tridens Müll. ritka;
Pupa (Torquilla) frummtum  Drap...................................... elég gyak .;

» » » var. eurta K üster...... ...........elég ritka;
» (Orcula) dolium Drap. ritka.

E faunulában tehát erősen túlnyomó a mocsár- illetőleg tóvizi fajok 
száma, még inkább az egyedeké. A szárazföldi alakok a tóvízből kinyúló 
növényzeten élhettek, onnan hullhattak és kerülhettek bele a tófenék mész- 
iszapába. Meggyőződtem, hogy a római fürdőnek tavában még mai napság 
is egészen azonos mésziszap rakódik le a fenekére. Ebben a jelenkori iszap
ban ugyanis a következő csigafajokat gyűjtöttem :

Bythinia tentaculata L.....................  ... i. gyak.;
Planorbis (Tropod,iscus) marginatus D rap. gyak.:
Limnaea (Limnophysa) palustris Drap. ritkább;
Helix (Fruticola) hispida L. ...  ritka.

Mindezekből kitűnik tehát, hogy a jelenkori mésziszap is még azonos 
viszonyok közt ülepedik le folyvást, mint a kisczelli párkánysíkon elterült 
diluviális tónak a legfelső iszaprétege; így tehát a negyedkorhoz képest 
csak annyiban változtak a viszonyok, hogy azóta a Duna a mostani szintig 
vájta ki medrét és árterét is, melyen aztán, miután a régi (diluviális) 
ártérnek forrásai bedugultak, a forrásoknak mélyebben fekvő kitörési helyei 
keletkeztek s azok mostan a római fürdő tavában folytatják régi műkö
désüket.

Mindezek a részletezett viszonyok a Dr. TÓTH-féle mintán lehetőleg 
föl vannak tüntetve vagy legalább jelezve — s tapasztalásból mondhatom 
már, hogy ezen taneszköznek fölhasználása a demonstratiónál lényegesen 
elősegíti és megkönnyíti a lithogenetikai folyamatok magyarázását és meg
értetését s a hallgatónak figyelmét teljes mértékben képes fölhívni és meg
kötni. Ez okok bírtak rá, hogy Dr. Tóth MraÁLY-nak ezt az érdekes és szép 
geologiai taneszközét itten beható magyarázat kíséretében megismertessem 
és a t. szakférfiak figyelmébe is ajánljam.

Budapest, 1898 évi november hó 9-ikén.


