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Bedeutend seltener sind die hexa<?drisch—oktaedrischen Mit-

telkristalle. An diesen kommen ausser den typusbestimmenden For-
men noch e(210), p(221) und n(211) (Fig. 42.) vor.

A BUDAI-HEGYSÉG NYUGATI PEREMÉNEK FÖLDTANI
VISZONYAI.

Irta: Bokor György.

THE GEOLOGY OF THE WESTERN BORDÉR OF THE
MOUNTAINS OF BUDA.

By G. Bokor.

I. Hegy- és vízrajz, hidrológia.

A tanulmányozott terület kb. 35 kni^ terjedelm, mely északon

a Nagy Kopaszhegy déli lejtjére (az u. n. Fekete Hegyekre) húzó-

dik fel, nyugaton belenyúlik a Bicskei medencél>e. Déli határát a

torba gyi Katalin-heggyel (316.3 m) és a Köszörük heggyel (242.9 m)
adhatjuk meg, keletrl a Budakeszi község határában elterül hárs-

hegyi homokk hegység és a Nagy Biai földek határolják.

A terület legmagasabb részét kétségkívül a meredeken kie-

melked, triász! diploporás és tömött dolomitból felépül Fekete-

hegyek alkotják. (469.8 m és 460 m a t. sz. f.) A terület többi hegy-
csoportjai már nem érik el a 400-as szintvonalat. Az említetteken

kívül nevezetesebbek a nyugati perem szarmata-durvamész rögei;

a Mézeshegy (melyet az újabb térképen helytelenül egyesítettek a
Máriaheggyel közös elnevezés alatt 341.9 m), a Máriahegy (360.1 m),

Valamint a Tóth-György hegy (354.5 m). A rögsorozat a páty-buda-
keszi úttól délre a Mézesvölgy kopár 260 méteres rögeiben, valamint
a 287’3 méteres magassági pont szarmata tömegében folytatódik
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délnek, a Katalinliegy és a Kálváriahegy felé, mely F'öldvári A. (4<S)

tanulmányai szerint szoros kapcsolatban áll a bécsi vasútvonaltól

délre elterül Iharos (333.fi m) és Dobogóhegy (317.8 m) vonnia Iá val.

Ezek azonban már felvételi területemen kívül esnek. A szarmata-

mész rögök tehát legnagyobb magasságaikat északon érik el, míg
dél felé ersen lealacsonyodnak. A terület keleti részének oligocéni

finomszemn boinokköböl felépült hegyei közül a Kis Kopaszt (3,ö2.í)

m), melyek tetején a dolomit is kibukkanik egy kis foltban, Hosz-

sznbajtás hegyet (338.1 m), a 334-es és 287-es magassági pontokat
említhetjük á déli határ már felsorolt hegyein kívül. Végül a Tün-
dérkxittól délkelet felé kb. ’/j km hossznsúgban és 300 m szélesség-

ben egy nagyjából romboid alakii eocén nnmmulinás-mészkö .sas-

l)érc emelkedik ki.

Tei'ületünk legnagyobb része tehát jellegzetes közéi)hegységi

tájék 3- és 400 m közé es t. sz. f. magassággal. A hegyvidék legna-

gyobb részében sr tölgyerdövel fedett, mely a geológiai tannlmá-
nyozást igen nehézzé, helyenként lehetetlenné teszi. Ezért kellett a

terület legkeletibl) részében a kbányák tanulmányozására szorít-

kozni.

A terület vízrajzára nézve meg kell jegyeznünk, hogy a hegy-

vidék belseje víztelen, a csapadékvíz a pmózus homokköveken át a
mélybe sziváirog. Területünk északi részén csak néhány vízszegény

kiítat találunk, melyek szárazabb években teljesen kiszáradnak.

Valamivel jobb a helyzet hegyvidékünk déli részében, a Katalin-

hegy és Biaihegy között, ahol a homokk alatt vízzáró eocén agya-

gok vannak, ezért erre bviz kutakat fúrnak. A nyugati peremen
vetdési forrásokat is találunk (pl. Tündérkiít vagy Ekút, nemkü-
lönben a szarmata vonulat lába eltt a bicskei medencében a Hut-
tei’a-féle téglagyár forrását, mely kis patakot is táplál. A jégkorban
a bségesebb csapadék nagy vízmosás rendszereket hozott létre a te-

rület északi (Hidegvölgy, Hosszúhajtásvölgy) és nyugati részén

(Pátyivölgy, Mézesvölgy). Ezek azonban ma szárazon állnak, mivel
a jelen kevesebb csapadéka mellett porózus altalajuk a vizet beissza.

Ugyanis e völgyek északon homokkbe, nyugaton pedig löszbe vá-

gódtak bele. Megemlítjük még, hogy a hegység nyugati peremén
fúrt kútaknak igen magas nyomású vize van. Így például a Huttera-
téglagyár kútjában Páty község északi részén a víz 23 méterrel
emelkedett a kút feneke fölé. Ez a víz föltétlenül nagy magasság-
ból jön a hegyekbl. (49)

A pleisztocénban a Budai hegység keleti pereméhez hasonlóan
a nyugati peremvonulatban is hévforrások fakadtak föl. Ezek a
források követték a hegyvidéket átható nagyszámú törésvonalat,

és a forrástölcsérek falait borsók-, vagy vasoxid bekérgezésekkel
vonták be. Ezek kétségtelenül igazolják a feltör vizek hévforrás
jellegét, minthogy aragonit csak meleg vízbl rakódik le (kritikus

hfok 36® C). Ma a források nívója a völgybe szállt alá, ami a te-

rület erózióbáizisának süllyedésére utal. Nemkülönben ei’re mutatnak
azok a terraszkavics nyomok is, melyeket a 240-es és 270-es szint-
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vonal között találhatunk a pátyi határ Dobogó nev részében.
A völgytalp magassága északon 200 m, délebbre 160 m körül van
a t. sz. f. Ez 40—80 méteres bevágódásra utal. Ugyancsak a hévfor-

rásoknak tulajdoníthatjuk a területünk dolomitjának a Feketehe-
gyekben és az országút mellett fekv pátyi községi sóderbányában
tapasztalható szétporlását, illetve dolomit darává való szétesését.

(Scherf E.) Északon, a Feketehegyek oldalán lev kfejtkben a do-

lomit egészen finom, fehér porrá hullik szét. Hasonló hévforrás ha-

tás érte a Kis Kopasz hegy tetején lev dolomitot is. A pátyi dolo-

mithánya kzete murvává esik szét. Ugyancsak források hatásának

tulajdoníthatjuk az oligocéni homokkövek igen változatos vasoxid-

os színezdéseit, melyrl azonban az oligocén tárgyalásánál emlé-

kezünk meg részletesebben.

II. A terület megismerésének története.

Az els, ki területünkkel bvebben foglalkozik, H a ii t k e n Miksa,
középhegységeinknek klasszikus monografnsa. Két munkájában [(71)

1861 és (72) 1865] tárgyalja területünket, de fleg annak szomszédságát:
Perbál, Tinnye és Pusztasomodor vidékét, ahonnan részletes szelvé-

nyeket is közöl. E munkákban még más a sztratigráfiai rendszer mint
a ma használatos rétegtaiii beosztás. így például a dolomitot a liászba,

tehát az alsó-jurába sorolja. Továbbá nem tudja még pontosabban el-

különíteni a torton-korú lajtamészkövet a szarmatakorú cerithiumos

durvamésztöl, habár a kitn megfigyel észreveszi a két képzdmény
kifejldésének különbségét. A fels-miocén mészköveket 1861-ben meg-
jelent tanulmányában a bécsi medence lajtamészkö-képzödményével
azonosítja lígyan, de alsó és fels osztályzatra bontja.

Az alsó osztályzat elfordulásai közt Pátyot, Biát és Promontort,
a fels osztályzatnál Perbált és Tinnyét említi meg. így Hantken els
tanulmányában a pátyi durvamészkövet tévesen azonosította a lajta-

mészkvel.
A típusos faunát H a n t k e n a biai Csigahegy homokbányájából

közölte. A tinnyei fauna (Hantken fels szintje vagy osztályzata)

mint típusos szarmata bontakozik ki a faunalistából. Megjegyzi, hogy
a fels rétegekben a Topéit greporia Partsch és a Cardium v'mdohoneníte

mellett sok Ccrilliium, Foraminifera és Brgozon van.

Hantken faunalistája sorolja fel környékünkrl, ha nem is sz-
kébb területünkrl az els részletes szarmata faunát. Érdekes a Bryo-

zoák tömeges jelenléte, aminek mélyebbre ható sztratigráfiai jelentsége

lehet, amint azt majd alább kifejtjük, területünk szarmata rétegeinek

tárgyalásánál.

Pátgról H a n t k e n serpulás mészkövet említ, ami azonban aligha-

nem spirolinás (miliolidás) mészknek értend. Felemlíti, hogy ez az

anyag milyen jó építk és ennek perbáli elfordulását használták fel

az esztergomi bazilika kupolájának építésénél.

Megemlíti továbbá a eongeriás agyag elbukkanását a Páty—Bu-

dakeszi országút árkából. —
- Sajnos ezt az elfordulást nem tudtam

meglelni. —
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IMásodik nafry lanulmány<ában, mely e vidékkel foglalkozik (72)

(1865) mefíenilíti H a n t k e n. hoyy Perbálon és Pátyon a bryozoás szint

szalafíalaki'i vékony réteíjben mutatkozik a foraniiniferás ikraköves

mészk fölött.

Észreveszi e terület szarmata képzdményeinek szintekre taírol-

hatósáffát, melyeket a jellemz kövületek szerint: 1. rissoás, 2. tapeses,

8. haplophraffmiumos és 4. eeriíhiumos emeleteknek nevez. A foramiui-

ferák közül a Qiiinqueloculina Haucrinát, Qu. Maijcrianát, különböz
PolystomeUn fajokat és a liofalia vic7inensisf határozza niefí.

Észreveszi, liofíy a foraminiferák közül az Alveolina Houeri és

az Alveolinn we/o csak az alsó szintekben, a Haplophrofjmium Wmis
(Spirolina) csak a felsbb durvamészk szintekben található.

Meffemlíti méfí, hogy Páty és Óbarok környékén a neogén réte-

gek közvetlenül az alaphegységre támaszkodnak.

H a n t k e n n e k a megfigyelnek, pontos, mi^uciósus felvev mnn-
kájáí az utókor is méltán csodálhatja. Természetes, hogy az áltahÓTios

geológiai ismeretek fejldésével sztratigráfiai beosztása túlhaladottá

vált. Viszont értékes megfigyelési anyaga mindenkor a terület regio-

nális geológiájának meghízható alapja lehet.

S e b a f a r z i k F. (187) és H a 1 a v á t s Gy. (67) geológiai térképei

és az azokhoz fzött magyarázatok foglalkoznak újból területünkkel

egy ( mherölt elmúlása után. Idközben Hof maiin K. (78) alapvet
kutatásai nyomán kialakul a Budai-hegység mai sztratigráfiai rend-

szerének alapja. Maga Hof maiin klasszikus munkájában a területünk

keleti szélét alkotó hárshegyi homokkövet említi meg és Budakeszi ha-

tárában a pátyi-út melll néhány kövületelfordulást is említ, melyek
azonban jórészt a fels eocén rétegekbl bemosottaknak látszanak.

Scha farzik és Halaváts már Hof maiin rendszerére támasz-

kodva tárgyalják a Budai-hegység képzdményeit. Az északi részt

Scha far zik F., a déli részt H a 1 a v,á,t,s Gy. tanulmányozta. Érdekes
általános megjegyzése Sehafarziknak, hogy a Budai-hegység oligocén

képzdményei hullámos és vetdött szerkezetet mutatnak. Ennek a ké-

sbbi geológiai vizsgálatok szemszögébl van különös jelentsége, hi-

szen Ferenczi István (46) és Rozlozsnik Pál (180) gyrdéseket
ismernek fel a Budai-hegység mezozoikus és palcogén képzdményeiben,
P á V a i V a j n a Ferenc és J a s k ó Sándor a legfiatalabb neogén kép-

zdményekben is gyrdéseket mutatnak ki hegységük területén.

Ferenczi István (45) foglalkozik iijra területünkkel 191t)-2C)-ban

megejtett felvételi bejárásai során. Felvételi lapja sajnos, kéziratban

maradt, így ehhez nem férhettem hozzá. Területünk dolomitjáról fel-

említi, hogy murvásán szétes, fehér vagy vöröses szín, helyenként
Gyroporcellákat tartalmaz. Fontos megemlítenünk, hogy Ferenczi
szerint területünk a közép-eocénhan kiemelkedett. Ennek bizonyítékául

hozza fel az esztergomi és budai medence különböz vezér-nummulináit.
(Budán a Nummulina Fahiani, az esztergomi szénmedencében pedig a

Nummulina millecaput és N. Tschichatseheffi ). Az elbbi vezérköv lilel

Erdélybl a Bükk-hegység közvetítésével került ide, amit Telegdi-
Koth K. is hangsályo-zott (157). Ferenczi ezen megállapításál alátá-
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masztják azok a mélyfúrási adatok, melyeket a Salgótarjáni Kszéubá-
nya R. T. és a Magyar Általános Kszénbánya R.T. bocsátottak rendel-

kezésemre. Ferenczi fedezi fel a pátyi nummulinás mészk-elfordulást
is, melyben vulkáni tufa betelepülését említi, a pátyi rliázzal szemben
fekv kfejtgödrökben. Ilyen tufa-betelepülések más bndavidéki fel-

s-eocén képzdményekben is fellelhetk, így pl. a Bnda-kováesi hegy-
ség fels-eocénjében.

Az oligocént a bei-cegbalmi fúrás alapján a miocén rétegek alatt

a medence belsejében is feltételezi.

Ferenczi a töréses tektonika mellett a hegyvonulatok csapásai-
ból enyhe redzés jeleit olvassa ki. A Xagy-Kevély és Solymár vidé-

kén beszakadt boltozatot jelez, (az n. n. solymári antiklinálist) amely-
nek legrégibb képzdményei a dolomitok volnának. Szerinte az anti-

klinálistól délre egy szinkliuális Inizódik Budaörs vidékén a Csiki be-

gyeken keresztül. A solymári antiklinális nyugati meghosszabbításának
területünkre kellene esnie.

Ferenczi szarmata és pontusi gyjtéseinek anyagát M e z n e-

r i c,s Ilona (108) dolgozta fel, aki a területünktl ÉNy-ra fekv Tinnye és

Uny vidékének gazdag szarmata és pontusi lelhelyeiA'el foglalkozott.

Felemlíti Meznerics szarmata faunájában a Cclleporn hryozoa
nemet is, utal arra, hogy ez Oroszországban nagy padokat alkot. Azon-

ban nem méltatja figyelemre, hogy bryozoás facies elssorban a ma-
gasabb szarmatára jellemz. Itt említhetjük meg, hogy Meznerics
által leírt ]\íactra vifaliann d’Orb. faj M a c a r o v i c i (106) szerint a Kis-

inev környéki középszarmatának jellemz alakja, Tufescu (159) sze-

rint IMoldva középszarmata rétegeiben is fontos. .

Paleogeografiailag a tinnyei képzdményeket a pesti, balaton-

vidéki és bécsi szarmatával párhnzamosítja. Területének pontusi ré-

tegeibl sok gazdag lelhely faunáját dolgozza fel. A faiinalista alap-

ján megállapítja, hogy ezek az alaó pannontai-ponfusí emelet fels
szintjébe tartoznak.

Páty pontusi agyagjairól is említést tesz értekezésében és a Lim-
nocardinm syrmiense R. Hörn. elfordulása alapján e rétegeket az al-

só-pannon alsó részébe teszi és párhuzamba állítja a szlavóniai beo-

csini cementmárgával. Ezt a megállapítását Jekelius Erich is átveszi

a pliocénröl szóló nagy, áttekint tanulmányában (87).

I d. X o s z k y Jen a magyar Középhegység miocénjérl szóló mun-
kájában (111) megemlíti, hogy területünkön, a Bicskei medence keleti

peremén a szarmata ers diszkordanciával, transzgresszíve települ a

régebbi kzetekre. Megemlíti azonban, hogy más területekentCserhát,

Bükk) a szarmata regressziót mutat. Ezeken a területeken szárazföldi

képzdmények (agyagok, kavicstakarók) jelennek meg. A szarmata pet-

rografiai kifejldésére nézve a Középhegység területén három fáciest

állapít meg; 1. dnrvaraészk és oolithos mészk, 2. agyagos, 3. homok-
köves fácies.

Területünkön mind a három kifejldés megtalálható, utóbbiak

alárendeltebben, az els uralkodó formában.
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Igen részletesen foglalkozik területünkkel több tanulmányában
Földvári A., aki elssorban tektonikai szempontból vizsgálta vidé-

künket. Azonban a terület rétegeire vonatkozólag is értékes adatokat

és megállapításokat közöl.

Els idevonatkozó tanulmánya (47) 1931-ben .ielent meg. Ebben
megállapítia, hogy a Budaidiegység pannon mozgásai az alsó és kö-

zéps-pannon közé esnek. Tde.jüket a Congeria Partschi és Congeria
ungula-eaprae szintjeibe teszi. Hivatkozik id. N o s z k y .T.-nek a Cserhát-

ban és Mátrában végzett vizsgálataira, melyeknek szintén sikerült

olyan töréseket kimutatni, melyek még elvetik az alsó pannont és így

közép pannon-kornak lehetnek. Ezzel kiemeli a közép-pannon mozgá-
soknak regionális jellegét hazánkhan. A Bicskei medence keleti szélén

a beszakadás az alsó-pannon után következett be. Ebben az idben még
nem tudja eldönteni, voltak-e itt gyrdések. Tvésbb azonban a gy-
rdéseknek is bizonyos .szerepet tulajdonít területünk szerkezetében,

mely azonban a töréses tektonika mellett háttérbe szorul. A medence-

perem kiemelkedése Sóskiittól Telkiig a szarmata utáni idre tehet.

A medencéhen az alsó-pannont említi meg. Szerinte a Páty és Torbágy
közt lev agyagbányát a Congeria Partschi szintáját (a közép-pan-

non legalsó szintája) képviselik.

Feltételezi, hogy a fúrások által harántolt rétegsorhan a maga-
sahb pannon szintek is megvannak. A felszínen ezek lepusztultak, ei'e-

detileg azonhan a szarmatavonulat i’ögeit is borították. Ennek bizo-

nyítéka gyanánt említi, hogy a torbágyi viadukt északi oldalán lev
löszbányában homokos betelepüléseket talált, melyekben koptatott

szarmata kövületek és Lyreaeák voltak. Ez bizonyítéka annak az egy-

kori pannon homoktakarónak, mely a Mária- és Tóth György-hegy vo-

nulatát beborította. Földvári ezen meggondolását igazolja az a pannon
homokbánya, mely a mézeshegyi kfejt mellett található és amelynek
szarmata mészkre való települése világosan elárulja annak pannon
korát. Ezt a homokfoltot a lepusztulás megkímélte és így ez a hánya a

vonalat pannon fedrétegének utolsó maradványa.

Elmélyíti a terület szerkezetére vonatkozó ismereteinket második
tanulmánya, melyben már nemcsaik a mozgások korát, hanem mecha-
nizmusát is vizsgálja (48). Utal arra, hogy a medenceperem rögeinek
morfológiája — ahogy ezt Schafarzik és Taeger is felismerték —
egymásra tóit jégtáblákra emlékeztet. Ennek oka egy délrl észak felé

ható préselés, amely azt a szarmata vonulatot a dolomit alaphegység-
hez nyomta és összetörte. A medenceperemtl nyugatra lépcss törések

mentén lesüllyedt táblákat találunk. A medenceperem törése a keleti

oldalon Földvári szerint egy kh. 500 méteres ugrómagasságú vetdést
ad. Ugyanis a szarmata rétegek t. sz. f. magasságai;

Telki

Mária, Tóth György-hegy

Mézesvölgy

Katalinhegy -j- 344 m

4- 330 m
360 m
287 m
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A medencében a szarmata rétegek bázisának t. sz .f. magassága:

Herceghalmi fúrás — 10 m
Pátyi fúrás (Salgótarjáni 478.) fúrás — 330 m

Ezekbl az adatokból láthatjuk, hogy a legnagyobb szintkülönb-

ség 580 m. A IVlézesvölgy táján a diszlokáció kb. 500 méternek adódik.

A diszlokáció korát Földvári szerint posztszarmatának vehetjük. Az
alsópontiisi rétegekre nézve Földvári 400 méteres diszlokációt számít,

mivel Telkinél a hegység szélén ezek 330 méteres t. sz. f. magasságban
vannak, viszont Pátynál a rétegek bázisa 90 méterrel van a t. sz. f. alatt.

Tgy ez a szintkülönbség egy 420 méteres diszlokációt adna ki. Eszerint

a harmadkor régebbi periódusaiból már ismert törési folyamatok új-

ból feléledtek a pliocénban.

Földvári 1933 nyarán diaklázis méréseket folytatott a terület

szarmata-mészkövében és két uralkodó diaklázis irányt talált: az egyik
10 h — 22 h (1,50 — 330) a másik 4 h — 16 h (60 — 240). Gyakran ki-

mutatható ezen irányok szögfelezje 1 h — 13 h (15 — 195) is Néha a

6 h — 18 h (90 — 270) irány is elfordul. Az utóbbi két irány fleg a

biai platón található nagy számban. Ezek a diaklázis mérések vezették

Földvárit egy dél-északi nyomás feltételezésére és adták meg nekem
az impulzust arra, hogy diaklázis statisztikát készítsek a peremhegy-
ség összes képzdményeiben, mind a dolomit alapliegységben, mind az

oligocén, szarmata és pontus, valamint az eocén feltárásaiban. A mé-
rések fényesen igazolták és részben kiegészítették Föld v á r i-nak ezt a

fontos tektonikai meglátását. A töréses szerkezet kialakulása területünk

szarmata vonulatában azzal függ össze, hogy ez a vonulat be van

ékelve a Buda-Pilisi hegység triász vomilata és a tétényi platótól délre

lev elsüllyedt paleozói hegylánc közé. Földvári nem dönti el, hogy a

nyomás délrl vagy északról hatott-e, de konstatálja, hogy a mezozóos

kerethegységeket is érte. A rögös szerkezet kialakulását Földvári a

pannon medence beszakadásával hozza kapcsolatba. Ugyanis a besza-

kadás folytán a mélybe süllyedt szarmata tömegeknek kevesebb hely

állott rendelkezésre. Ezért a beszakadás után feltorlaszolódás követ-

kezett be és hozta létre a peremi szarmata vonulat jellemz arculatát.

Földvári utal itt arra, hogy H. Cloos hasonlóan magyarázza a Saar-

medence töréses szerkezetét. Nincsen még kielégít magyarázata annak,

hogy ez a nyomás miért egyirányú. Felemlíti ugyanis, hogy a Mecsek-

hegységet körülvev fiatalabb rétegekben a hegység északi oldalán

észak felé irányuló, a déli oldalán pedig dél felé irányuló hatását mu-
tatta ki Vadász Elemér.

Dolgozatának végén a terület lerakódásaira tért ki röviden Föld-
vári. Ezt egészíti ki cikkéhez csatolt vázlatos térképe is. Megemlíti,

hogy a nummulinás mész alatt a Biai-hegy és Páty környékén tarka

kontinentális agyag van, mely gyenge (kb. 15 cm — 2(1 cm) szénnyo-

mokat is tartlmaz. Ez a vízzáró agyag magyarázza meg — mint arra

már fentebb is utaltunk — a terület déli részének vízbségét. Legalul

piros és zöld agyagok vannak, melyek a dolomit alaphegység harmad-

kor eltti elkarsztosodásának nyomai.
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A fels oliffocén lerakódásokat a vetk táján vasas oldatok járták

át. Ezért ezek küls megjelenésükben a hárshegyi homokkhöz hason-

lók. Viszont csillámtartalmuk inegkülönhözteti az utóhhitól.

A terület hárshegyi homokköve mindig durva, csillámmeutes, ko-

vás kötanyagú. A Biai hegyen a két képzdmény együttes elfordulá-

Rétegtáblázat.

Kor,

korszak
Emelet

Képzdmény
neve

Elfordulás

2:
M
0
W

Holocén

Erdtalaj. A Fü-

zespatak ártéri

képzdményei.
0

0
53

Pleisztocén
Sötét agyag, dur-

va homok, lösz.

A medence felszíne,

helyenként a hegyol-

dalakban.

a:

Pliocén Fels pannoniai-

pontusi

Agyag és homok. Telki : agyag és

homok.

Mézeshegy : finom

homok.

>

w

Alsó pannoniai-

pontusi

Szürke agyag. Páty É. : Huttera féle

téglagyár.

Páty D. : Kecskés J.

és S. téglagyár.

Miocén Közép-szarmata Mészk. Mézeshegy.

2

>

.Álsó-szarmata Mészk.

Homok és agyag.

Szarmata durVamész-

k vonulat.

Medence belseje.

a

Mediterrán Kavics kövült fa-

törzs darabokkal

Erzsébetmajor vidéke

Tóth Györgj- h.-tól K-re.

Oligocén Fels oligocén Finomszemü csil-

lámos homokk.
Nagy elterjedésben

Pátytól K és D.

Alsó oligocén Hárshegyi ho-

mokk.
Budakeszi Ny-i határa

Biai hegy. Fekete

hegyek D-i lejtje.

0 Eocén Priabonai emelet Nummulinás-ort-

hophragminás
mészk.

Páty DK.

Közép és alsó

eocén

Különböz szines

anyagok.

Kutató fúrásokban

Páty DK.

Paleocén Bauxit Páty DK és a Fekete

hegyeken foltokban.

MÁSOD

1

KOR

1

Középtri-

ász

Ladin ? Diploporás és só

derosodó, tömött

dolomit.

Fekete hegyek. Kis

Kopasz hg. Budakeszi

pátyi út sóderbányája

és Páty DK.



228 Bokor György

sát konstatálja. Ugyanott levantei mészk és festékföld elfordulásokat

említ a fels-pliocénbl.

Földvári a szarmatában bizonyos zavart, diszkordáns-parallel

kifejldést vél felismerni, továbbá bazális konglomerátumot észlel.

Facicshen a durvamészkövet a kbányaihoz hasonlítja.

A tinnyei típusú alsó-pannont, amely — mint már említettük —
az alsó-pannon fels szintjéhez tartozik. Telki és Bia környékén említi,

a pátyi agyagot a közép-pannon alsó szintjébe helyezi, mint arról már
megemlékeztünk. Telkinél és Bicskénél dreissensiás rétegeket is említ.

Kiemeli a pannon agyag gazdag ostracoda-faunáját.

Földvári arra a megállapításra jut végül, hogy a Bicskei me-

dence régi beszakadás, melynek már az eocénban meg kellett lennie.

IMegemlékezik továbbá Ven dl A. azon nézetérl, mely szerint e me-
dence egy beszakadt boltozat helyén van. Erre a következtetésre Veiidl
a környez hegységek rétegeinek kifelé dlésébl jnt. Vagyis a rétegek

dlése a medencétl elirányul minden oldalon. A Budai-hegység nyu-
gati peremén pedig Földvári kutatásai a fentiek szerint egy törési zó-

nát mntattak ki, amely analóg a keleti oldal fiatalabb beszakadásaival.

Földvári vizsgálataival azért is foglalkoztunk ennyire behatóan, mert
a magam munkálatai is szorosan az vizsgálataihoz kapcsolódnak.

Célomul tztem ki az É-D irányú föltételezett hegynyomáisának
diaklázis statisztikák útján való felülvizsgálatát, másfell a terület

képzdményeinek vizsgálata nyomán a nyugati hegységperem geológiai

történetének megállapítását.

A fenti áttekintés megmutatta a területre vonatkozó sztra-

tigrafiai és tektonikai ismereteink fejldését. Kitnik ebbl az át-

tekintésbl, hogy az eddigi szerzk közül egyedül Földvári foglal-

kozott részletesebben teriiletünkkel, is fleg tektonikai szempont-
ból. A többi szerzk egyes adatokra, odavetett megjegyzésekre szo-

rítkoznak.

III. A terület k é z d m é n y ei n e k lei r á s a.

1. Triász.

Közép triász; Ladini emelet.

Diploporás és tömött dolomit.

Területünkön a közép-triász ladini emeletébe tartozó dolomit
képviseli az alaphegységet. A Fekete-hegyekben a legnagyobb ma-
gasságokra emelkedik (1. hegy- és vízrajz), itt meredek lejtj
tönköket alkot, melyek a lábaikhoz simuló fiatalabb képzdmények
rögeitl nagyjából ugyanazon szintvonal (a 270-es) mentén hatá-

rolódik el.

A Fekete-hegyek dolomitja fehér vagy sárgás szín. Kepedé-
sek mentén néhol vörös vasoxid színezdés lép fel. Kövületek közül

csak a Diplopora annnlata Schafh. gömböcskéit sikerült megtalálni

a Fekete hegyek DNy-i lejtin egyes rögökben, valamint a Kis Ko-
pasz kis dolomit kúpján szálban. Utóbbi lelet igazolja, hogy a Kis
Kopasz-hegy dolomitja, valamint a vele egy vonalban fekv pátyi

murvabánya dolomitja is a Fekete-hegyek egy UNy-i irányban hú-
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zódó ágához tartoznak. Ez még tovább délre is nyomozható a pátyi-

nt 255-08 magassági ]>ontjától kissé keletre nyíló DNy-i irányú dii-

lönt mentén, ahol elször litbevágáshan hauxit nyomokat találunk,

ma.jd a Katalin-hegytl északra elterül erdírtás vörös hauxit tala-

jában, ahonnan az eke dolomit darabokat hoz fel.

Ez arra mutat, hogy ez a dolomitvonulat, melynek déli i’észe

vetdések mentén süllyedt le, EiNy-i irányban halad és kapcsolatot

teremt az Alcsut és Etyek vidékén felbukkanó dolomitrögök felé.

Ezeket újabban dr. Jaskó Sándor tanulmányozta behatóan. így a

r>udai-, Vértes- és Gerecse-hegység összeköt vonulatainak t'gy

újabb szakaszát jelölhetjük ki területünkön.

A dolomit legnagyobb részében hévforrások hatására átala-

kult. A Fekete-hegyek területén egészen finom, fehér, laza porsze-

rüen szétes dolomit keletkezett, mely kifejldésben teljesen azo-

nos a budakeszi katonai szanatórium mögött lev bányák elporladt

dolomitjával. Ugyanilyen elporlás jeleit láttam a Kis Kopasz dolo-

mitkúpjának anyagán. Kevésbbé alakult át a pátyi murvabánya do-

lomitja, ahol inkább murva található, de a bánya falának vörös vas-

oxid és limonit bevonatai és a diaklázisokat kitölt vasoxid töme-

gek és a kzet lazasága itt is világosan elárulják a hévforrások ha-

tásáit. A dolomitot átható repedéseket külön tanulmány tárgyává
tettem, melyrl majd a dolgozat tektonikai részében számolok be.

A dolomit vastagságát a Budai hegységben Vendl A. átlagban 400

méterre teszi.

2. Pnleocén: Banxit.

A dolomitot fed bauxit képzdmény területünkön igen kis

kifejldés. A fentebb említett kis elforduláisokon kívül (dülúti
bevágás, Katalin-hegytl északra lev erdírtás), szabálytalan kis

foltocskái a Feketediegyeken is láthatók. Innen azonban legna-

gyobbrészt lepusztultak, ami a terület erteljes kiemelkedésével
hozható összefüggésbe. (A bauxitot általában ])aleocén-korúnak te-

kintik. TTjal)ban V ad ász Elemér az alsó-krétába helyezi keletkezé-

sének idpontját.)

3. Eocén.

Fels eocén (Priabonai emelet); Nummulinás-orthophragminás
mészk.

Alsó- és közép-eocén: különböz szín terresztrikus anyagok.

Az eocén formáció a felszinen Páty községtl DK-re egy kb.

750 méter hosszú és 250 méter széles négyszögalakú rögben jelenik

meg. Ezt a fiatalabb képzdményektl KÉK—NyDNy, DK és

É K—D Ny irányi! törések határolják el. Ez az eocén rög tehát

olyan horst, mely a peremi leszakadások között magasan maradt.
Rétegei 235" ii’ányban 10 fok alatt dlnek. A kzet fehér vagy sárga,

esetleg vöröses szín. Függleges diaklázisok és a felszínnel pár-

huzamosan, koncentrikusan haladó elválások ersen tagolják. Elb-
bieket fleg tektonikus hatásoknak, utóbbiakat mállásoknak tudhat-
juk be.
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A mmimulinás meszet kb. 3 méter mélyen ma már felhagyott

kfejt gödrök tárják fel. Ezekben ismerte fel e képzdményt 1920-

ban Ferenezi. A nnniinnlinás mészkbl id. Noszky Jen múzeumi
igazgató és Har matti István nyug. bányaigazgató kitartó gyjt
munkával szép faunát gyjtöttek össze. Ezt tudományos feldolgo-

zás céljából a Nemzeti Múzeum rendelkezésemre bocsá jtotta. A fa-

una f lelhelye a Tnndérkút vagy Fkút, ahol a vetdéstl össze-

tört kzetbl kimállnak a kövületek és így könnyebben taMlhatók

meg. Gyjtöttem magam is a terület bejárása alkalmával néhány
kövületet, melyek a fannalista kiegészítésére szolgálnak. Az eocén

kövület-anyagból a következ kövületeket sikerült meghatároznom:

F o r a m i n i f e r a

:

Nummulifes Fahia))ü P r é v e r, N. Chavcnwesi de la H a r-

1 > e, N. incrassafa de la H a r p e, N. rámond]formis de la TI a r-

p e. (Az utolsó három fajt kérésemre Eozlozsnik Pál, a Földt.

Int. aligazgatója, volt szíves meghatározni.) Orlhophragmína stel-

lafn G ü m b e 1, O. complannfus G ü m b e 1, O. fenuicostafa G ü m-
1) e 1.

C o e 1 e n t e r a t a

:

Cpclolithes Héber ti O p p e n h e i m, PnrasmUia sp. Patta-

lophíjlUn cpclolifhoides B e 1 1 a r d i.

I) r y o z o a

:

Cellepora sp., Ciimidipora sp.

Vermes:
Serjmlp spirulaea L a m a r e k.

C r n s t a e 8 a

:

több meghatározhatatlan rákmaradvány.

E e h i n o d e r m a t a : E c h i n i d a e

:

Coelopleurus equis A g a s s i z, C. Delbosi D e s o r, Echinocp-
amus Lucián] L o r i o 1, Ech]nod]scus (Laganum) Balcstra] Op-
]) e n h e i m. Ec/i] n^ní us cf. .sop]f]unus d’A r c h i a , E. scutella

Lamarck, EcJEinolampos sp., ScMzasier sp., Sch. idcdnaVis A g a s-

s i z.

L a m e 1 1 i 1) r a n c h i a t a

:

Jrcopag]a cf. suhrotunda I) e s h a y e s, Cardtta cf. hnunirtn-

fens]s T) e uh a y e s,Corbida cf. gaJVicida H e s h a y e s, Cijrena cf.

deperd]fa D e s h a y e s, Cgtheroea cf. n]t]dulfí Lamarck, több

Card]nni sp.. Macira cf. senüsuicaia Lamarck, Macira sp., Me-

reirix sp., Mod]olar]a cf. Bernaiji D e s h a y e s, Osiraea g]gant]ca

Solander, Pecien Bellard] d’ A r c h i a c., P. (Chianiijs) biarrit-

zensis d’ A r c h i a c, Plicaiula cf. bovensis I) e G r e g o r i o, fúró-

kagyló-nyomok.

]\1 o 1 1 u s c a : G a s t r o p o d a

:

Calyptraea cf. irocJüfornns D e s h a y e s, Ceriihlum parisi-

ensef kbél két kanyarulata, Ceriihhnn sp., ClaviLiihes Noae La-
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marék, Cyproea cf. ohesa Deshatyes, Diastoma costellaiuni La-
mar ck, Melánia sp.f, Mesalia cf. consohrina D e s h a y e s, M. cf.

troehoides D e s h a y e s, Natico cepacaea L a m a r ck, N. inconipleta

Z i 1 1 e 1, Pirula cf. tricarinata L a m a r c k, Terebellum convolutum

L a m a r c k, T. cf. fusiformc L a m a r c k, Turritella sp. Vol uta muri-

cina L a m a r c k.

Faunánkat más eocén elfordulások faunájával összehason-

lítva, láthatjuk, hogy jellegzetes déli típnsii faunával van dolgunk.

A fannalistában feltüntetett 51 alak közül 23. vagyis 45%, a pria-

honai legfels eocén-korú faunával mutat egyezést, míg 11 alak,

vagyis a fauna 21 és fél %-a, a párizsi medence faunájával egye-

zik. Ezek a számok világosan mutatják, hogy priahonai faunával

van dolgunk és az olasz eocén hatása ersebben érvényesül itt,

mint az észak - franciaországi eocén hatása. Vonatkozások állnak

fenn Dél-Franciaország és Egyptom faunájához is. A hazai lel-

helyek közül a Nummnlites Fahiani elfordulása lelhelyünket a

Budai - hegység többi fels-eocén elfordulásaihoz kapcsolja és

azokkal együtt vonatkozásba hozza a Bükk-hegység és Erdély fels
eocén faunájával. Erre az összefüggésre Telgdi Roth Károly hívta

fel elször a figyelmet. Faunánkban több olyan kozmopolita és

nagy függleges elterjedést mutató faj lé]> fel igen nagy tömegben,
melyek a kormeghatározás szempontjából értéktelenek ugyan, de
másfell mutatják, hogy területünk is belekapcsolódott a nagy eo-

cén világtenger körforgásába, (ilyenek: Nafica cepacaea Lk., Tere-
hellnni fusiformc, Lk., T. convoluium Lk., PatfaJophjjllia cycloUt-
hoides Bek, Serpufn spirulaea Lám.). INfivel ezek a kozmopolita ala-

kok különösen csigafaunánk igen jelents részét alkotják, ezért a
kor meghatározásánál els sorban a jellegzetes Nnmmulinákra,
Echinidákra és koralloki’a támaszkodtunk. A nummulinás mészk
faciesét a korallok és Echinidák nagy sokasága, valamint konglo-
merátoknak nagytömeg fellépése eléggé világosan elárulja. A ko-

rallok a tengernek csak a diaphan, tehát napfénytl átvilágított

sekély vizi régiójában élbetnek meg, récens fajokon tett tapaszta-

latok szerint maximálisan SO méter mélységig. Az Echinidák is leg-

nagyobb elszeretettel a tengerpart üregeiben húzódnak meg. Tud-
juk továbbá, hogy úgy a korallok. mint az Echinidák úgynevezett
sfenohalin állatok, vagyis a «ós vízhez vannak kötve és a só kon-
centráció kis változásaira is érzékenyen reagálnak. Továbbá a parti

konglomerátok és a vastaghéjú Ostrea gigantica Sok töredékeinek
és héjainak fellépése bizonyítja, hogy területünk eocén képzdmé-
nye a melegvíz, sós fels eocén tenger partmenti hullámverés zó-

nájában keletkezett. Vagyis ehelyütt a nummulinás mészk part-

menti, litoriális fáciesben van kifejldve. Ezek szerint a pátyi el-
fordulás az eocén tengermedenoe szélének egy pontját képviseli.

Az eocén alsó szintjeire nézve a Salgótarjáni Kszénbánya R. T.

és a Magyar Általános K.szénbánya R. T. területünkön telepített

szénkutató fúrásai nyújtanak felvilágosítást. E fúrások összevont
szelvényeit az alábbiakban közöljük:
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0— 5

5— 98

98—106
106—108
108—110
no—122

122—125.8 in

125.8—126 m

IMagyar Általános Köszénbánya R. T. fúrásai;

Budakeszi I.

:

lösz

hárshegyi homokk
szürke márgás mészk okkerfoltokkal

szürke meszes agyag
sötétszürke mészk gyér nnmmnlitokkal
homokos agyag
barnásszürke homokos agyag
sötétszürke, homokos márgás agyag szénnel

m
m
m
m
m
m

12 m

6m Középes

alsó eocén

és

126—127 ni terra rossa

127—132 m homokos szürke agyag F. Kréla ’

132-136 m fdolomit Iliász

T 0 r b á g y I. :

0 - 5.5 m lösz

5.5-- 16.9 m finom fehér és sárgás pannon agyagok
16.9— 30.4 m sárgás, szennyes niimm. mészk

1 ..

30.4-- 32.3 m világosszürke, homokos meszes agyag 1 ip.b m
í r .

32.3--- 35.5 m világosszürke nnmm. mészk F. eocen

3.5.3-- 37.8 m szürke agyagos homokk molluskákkal F. eocén

37.S— 39.3 m sötétszürke szenes agyag
1

31.20 m

39.3-- 69.0 m különféle szín szárazföldi agyagok. Közép és

homokos agyagok és homokkövek 1 alsó eocén

69.0- 69.2 ni szénréteg

69.2— 70.0 m szürke agyag
70.0- 71.5 m szürkésbarna, édesvízi agyagmárga pirittel

71.5-- 98.0 m különböz szín, helyenként szenes agyagok ;• S
98.0-- 99.5 m kovásodott, szürke márga

s.

£
99.5--112.0 m vörös, képiékeny agyag

112.0--112.5 m vörös, agyagos, dolomittörmelékes homok
112.5--117.5 m dolomitmnrva líiász

Solgótarjáni Kszénhánya R. T. fúrásai:

3 5 7 s z . :

0 — 22.90 m nummnlinás mészk
22.90—28.80 m nnmmnlniás márga
28.80—30.10 m szürke homokk
30.10—41.43 m sötétszürke kövületes homokk
41.43—41.73 m szénnyomos barna márga
41.73—76.33 m szárazföldi agyagok

366 sz. (Páty, 272 m t. sz. f.) :0—1 m húmnsz
1 — 24 m nnmm. striatás eocén mészk

24 — 28.50 m fehér meszes márga
28.50— 36.60 m szürke homokos márga, homokk padokkal
36.60— 36.70 m barna homokos márga
36.70— 43.25 m szürke homokos márga, homokk padokkal
43.25—149.98 m terresztikns agyag

149.98—156.42 m triászdolomit
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3 7 7 s z. :

0 — 72.03 ni különböz szín terresztrikus anyagok
72.03— 74.53 m triász dolomit

3 7 8 s z. :

0 — 1.20 m holocéu
1.20— 12.50 m pleisztocén lösz és agyag

12.50—203.24 m pannon agyagok
203.24—267.62 m szarmata agyagok és homokkövek

(Cer. nodosoplicatum és Card. obsoletummal)
267.62—486.10 m mediterrán agyagok, alul kavicsos betelepü-

léssel

Ez utóbbi fúrásnak a szelvényét Vitális S. a Földtani Közlöny 1939

-es 4—6. számában közölte (163). Ezt a fúrást már a medencél)e te-

lepítették. Föld V á r i is erre alapította a medenceperem diszlokáci-

ójára vonatkozó számításait.

Ezen fúrások tannsága szerint a terület az eocén régeblii sza-

kában szárazföld volt, mivel a 20—30 méter vastagságot kitev nnm-
mulinás mészk komplexus alatt szárazföldi képzdményeket talá-

lunk. Ez arra mutat, hogy területÜTí az eocén kor legnagyobb ré-

szében szárazföld volt. A 366. sz. Salgó-fúrásban a fúró 24 méter
vastagságban Nnmmulina striata Brngniére tartalmú mészkövet
ütött meg. Vitális I. ezt a réteget a közép-eocén fels szintjél)e so-

rolta (szóbeli közlés). Én azonban azt liiszem, mivel J. B ouss a c (15)

a francia Alpesekben, és Vadász E. (160) a Csvár-Nézsai hegycso-
portban a fels-eocénban is találták ezt a fajt. hogy ezt a mészkö-
vet is a fels-eocénba kell sorolnánk. A szárazföldi periódns hosz-

szabb idtartamára a képzdményeknek a nnmmulinás mészké-
nél tetemesen nagyobb (30—70 m) vastagságából következtethetünk.

Ezért párbuzamosítottuk mi e képzdményeket több eocén szinttel.

Az eocén korban (Vitális S. (163) fi'irási adatai szerint) a Bics-

kei medence süllyedése már kialakidhatott, minthogy Alcsutnál ten-

geri eocén rétegeket ütött át a fúró. Mivel pedig a triásztól az eo-

cénig terjed periódusban a képzdmények mind a medence fiiráisa-

iban, mind pedig hegyvidékünkön hiányoznak, ebbl a budai hegy-
vidék és a Bicskei medence egy szárazföldi periódusára következtet-

hetünk. A medence beszakadásának megindulását a másod- és har-
madkor határán lezajlott laramiai hegyképz-fázisba tehetjük.

4. Oligocén.

Alsó-oUgocén: hárshegyi homokk.

Területünk hárshegyi homokköve kovás kötanyagix, külön-
böz szemcsenagyságú, mely a milliméteres nagyságrendtl egészen
8—10 cm nagyságig terjed kvarckavics zárványokat tartalmaz.
Többnyire barna vagy vörhenyes barna szín. Ezt a színezdést a
vasoxid okozza. A hárshegyi homokk fleg területünk keleti ré-

szén terjedt el, mig a nyugati részen a

fels oligocén-kori finomszemü homokk uralkodik.
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Ezt a képzdményt területünkrl elször Földvári írta le

(48). Ez egészen fínomszem, néhol apró kvarckavics zárványokat
tartalmazó képzdmény. Habitusában ez a homokk a hárshegyi ho-

mokkre emlékeztet, de csillámtartalma megkülönbözteti attól. To-
vábbá nem találjunk meg e képzdményben a kovás kötanyagot sem,
ami az elbbi homokkre annyira jellemz volt. A szinezdés vetk
mentén szivárgó oldatokra vezethetk vissza. Hol egész hegyek anya-
gát érte, hol pedig csak egyes sávokban konstatálható. Találni olyan
darabokat is, melyek kívül szinezetlenek, bels részük azonban
festve van. Színezetten formájának legszebb feltárása a Hosszúhaj-
tás hegy északi részén lev köszörkö bánya. Mivel ez a homokk
egyenletes, igen alkalmas csiszoló anyag. Az eddigi geológiai iro-

dalomtól eltéren, ide soroltam bejárásom során a budakeszi ha-

tárban található Köszörükö-hegyet is. Ennek anyaga ugyanis pet-

rográfiai kifejldésében teljesen ehhez a típushoz tartozik és a tete-

jén lev konglomerátumos tömbök zárványai is fínomszem alap-

anyagban ülnek. A kétféle homokk képzdmény a Biai-hegyen
együtt is elfordul, amire már fentebb is utaltunk. A fels oligocén

képzdmény vastagságára nézve Földvári 70 m-t ad meg kéitfú-

rások alapján. A képzdmény mikroszkópi vizsgálata apró. kop-

tatott kvarc és muszkovit szemec.skéket mutat. Ennek alapján ezt

a képzdményt szárazföldi keletkezésnek, valósággal fosszilis fu-

tóhomoknak mondhatjuk. A csillámtartalom kizárja azt, hogy ezt

a homokkövet a hárshegyi homokk mállástermékének tartsuk. A
képzdmény hatalmas felszíni elterjedésben található a Dunántúlon,
mind területünkrl délre, mind észak-nyugatra az esztergomi me-
dence finom homokköveiben, melyekkel teljesen azonos petrográ-

fiai kifejldés (Föld v ái r i szóbeli közlése). A két homokk képzd-
ménynek a Biai-hegyen való érintkezésére meg kell jegyeznem,
hogy magamnak a bejárás alkalmával nem volt alkalmam a két

képzdmény érintkezését világosan megfigyelni. Csak azt konsta-

tálhattam a bejárás alkalmával, hogy a Biai-hegy régi kbányájá-
nak tetején a fínomszem homokkövet figyelhettem meg, míg a bá-

nyaüreget betölt omladék legnagyobb részben típusos hárshegyi
homokk-konglomerátból és durvaszem homokkbl állott. így ha
nem is figyelhettem meg a két képzdményt közvetlenül érintkez
településben, együttes jelenlétüket megállapíthattam.

A Biai-hegy déli és délkeleti részén a fínomszem homokk
a hegy lábánál figyelhet meg a festékföld-bányák bejáratánál.

Erre települ diszkordanciával a zöldes szín festékföld. A hárs-

hegyi homokkövet a geológiai irodalom egy alsó oligocén-kori ten-

geri transzgressziós konglomerátjának tartja, mely Vendl Aladár
összefoglaló áttekintése szerint a zsámbéki medencétl nyugatra el-

terült kristályos shegységböl kapta anyagát. Ennek a képzd-
ménynek alsó oligocén-korára elször H o f m a n n Károly (78) utalt

egy Thracia scabra v. Koenen lelet alapján, mely ennek ahomok-
knek egy, a pátyi-út mellett fekv feltárásából került el. Ez a faj

ugyanis jellemz kövülete a németországi alsó-oligocénnak. Késbb
Koch Antal khegyi szelvénye. igazolta településtani oldalról H o f-
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m a n n föltevését. A magunk részérl a fenti elmélettel nehezen ösz-

szeegyeztethetnek tart.iuk, hogy a durvaszem hárshegyi homokk
éppen területünknek keleti, tehát Zsámhék vidékétl legmesszebb
fekv részén lép fel. Holott a durvább törmeléknek kellene ered-
helyéhez közelebb leülepednie. Az újabb szerzk közül Fekete Z.

(44) már nem innen, hanem ÉNy-ról származtatja a hárshegyi ho-

mokk anyagát, amely egy si tengerszoroson került volna a mai
Visegrád vidékén át jelenlegi lelhelyére. Fekete feltevése szerint

tehát a hárshegyi homokk anyagát vagy a Kis-Alföld helyén el-

terült si kristályos hegységbl, avagy az ÉNy-i Kárpátok kristá-

lyos zónájából kellene származtatni.

5. Miocén.

Mediterrán-korú konglomerát

.

A Mária- és Tóth György-hegy vonulatától K-re, valamint az
Erzsébet-major körül fekv szántóföldeken nagy, gyakran 15 cni-es
lapos kvarcit és kristályos pala görgetegeket találhatunk a fels
oligocén vörös homokk talaján, opálosodott fatörzs töredékekkel.
Hasonló képzdményeket ismerünk a Tétényi-plató vidékérl, va-
lamint a Középhegység egyéb tájairól is. Területünkön alighanem
idesorolandó még az a kavics betelepülés, melyet Vitális S. említ
a 378-as sz. fúrás mediterrán egyegjainak alján.

A kutatók ezeket a képzdményeket általában az alsó-medi-
terránba sorolják. Egyedül Ferenczi osztja be e képzdményeket a
fels oligocénbe (45, 46). Mivel ez a képzdmény igen nagy elterje-

désben és településileg biztosabban meghatározva más területen is

elfordul, nincs ok arra, hogy ezen a kis területen más kort tételez-

zünk fel a számára, annál is inkább, mivel e kavicsokat a fels oli-

gocénen találjuk.

E kavicsokat a geológiai irodalom (M o j s i s o v i c s [99|, id.

Lóczy, ifj. Lóczy (100), Schréter Z.) abból az elsüllyedt kris-

tályos shegységbl származtatja, mely az Alföld és Dunántúl nagy
részének helyét foglalta el és mely a miocénban a felszín alá süly-

lyedt. Azonban a geofizikai vizsgálatok kimutatják nyomait az

úgynevezett geofizikai maximumok alakjában. Ezt a voniilatot

Ny-K irányban követni lehetett az Alföldön kei’esztül a Mecsek
hegységtl egészen a Hegyes-Drócsa hegység vonulatáig. Ez az si
hegyvidék ftömegében kristályos palákból állott, melyeket azon-

ban helyenként különböz erupciók törtek át. (Lásd a veszprémi
mediteri'án kavics andezitjeit.) (100)

Szarmata durvamészk, laza homokk és agyag.

Területünk legérdekesebb képzdménye az a szarmata dur-
vamészk-vonulat, mely a bicskei medence keleti peremén a Feke-
te-hegyek DNy-i lejtitl dél felé egész Torbágy hatái’áig követhet
területünkön, hogy azon kívül az Iharos és Dobogó hegyek vonula-
tában folytatódjék. Ennek a vonulatnak egyes részeit a hegyrajz-
ban már felsoroltuk.
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A szarmata két fáciesbeii jelenik meg elttünk; a. a durva-
mészk, b. a medence belsejében mint laza homokk és agyag. En-
nek a képzdménynek 1—1 kis foltjával találkozhatunk a páty-tor-

bágyí út mellett Páty község déli és Torbágy község északi végé-

nél. A 378-as sz. Salgótarjáni-fúrás is ilyen fáciesben ütötte át a
szarmatát 64.42 méter vastagságban. A fácieskülönbség magyará-
zatát abban kereshetjük, hogy amíg a durvamészk a már ezidben
kialakult besüllyedés peremén lerakódott típusos parti képzdmény,
addig az agyagos homokos fácies a medence mélyebb helyein kelet-

kezett A durvamészk képzdmény típusosán parti: kvarcit kavicsok

és mélyebb szintjeinek törmelékébl álló konglomerátok igen nagy
tömegben lépnek fel benne. Utóbbinak elfordulását találjuk a Mé-
zeshegy szarmata kfejtjében. A Mária-hegy és Tóth György-hegy
vonulatában a szarmata rétegek felszínre kibúvó tömbjeikben több-

nyire a deeiméteres nagyságrendet is elér fehér, szürke és kékes
kvarcit kavicsokat tartalmaznak. A durvamész bizonyos zónás szer-

kezetet is mutat, erre H a n t k e n (721 és S c h r é t e r Z. (143) hívták
fel a figyelmet a tinnyei területtel kapcsolatosan. így a Mézes-
völgy bányájában alul foraminiferás, feljebb molluscumos (Mac-
ira, Modiola), legfelül tömött mészk szintet látunk. A legfels
szintben egy vékony, világosabb szín édesvízi mészk-réteg is ta-

lálható. A három szintáj közül a legvastagabb az alsó, foraminife-

rás (ikraköves) szint. Ennek vastagsága a Mézeshegy bányájában
kb. 13 méter. A kbányászok az .alsó szintet keményknek nevezik

és ezt fejtik. A molluscumos rétegnek vastagsága a Mézeshegy k-
fejtjében kb. 6—7 méter lehet. Az ikrakövek a mikroszkópiái vizs-

gálat szerint fként Qnlnquelocidina sp. elkalcitosodott héjjaiból

állanak. Mellesleg azonban csiga-embriókat és bryozoa töredékeket

is tartalmaznak. Az ers kalcitosodás a foraminiferák közelebbi

meghatározását lehetetlennél eszi. Azonban beszédes bizonyítéka a

hévforrások és a töréses struktúra jelenlétének. így ezt a mészkövet

miliolidás mészknek tekinthetjük és azonosíthatjuk Hantken spi-

rolinás meszeivel.

A szarmatának ezt a szintekre való oszthatóságát S c h r é t e r

szerint biológiai fácies-változásokra vezeti vissza. Azt hiszem, hogy

ez inkább partvonal ingadozások következtében elállt mély-

ség-változásoknak tulajdonítható. A szarmata vastagsága terüle-

tünkön térképi adatok és mélyfúrások alapján kb. 60 méter. Leg-

szebb feltárásai a mézeshegyi és mézesvölgyi kbányák. A telki-út

mentén is van egy félig beomlott feltárása, melyben miliolidákat

és Potamides m'dhralis E i c h \v. maradványokat találhatunk.

A legfbb kövületlelhely a Mézeshegy kbányája, melybl

a következ fajokat határozhattam meg:

Bryozoa:
Eschara (Vhicidaria) cf. compressa E i c h \v.

L a m e 1 1 i b r a n c h i a t a

:

Macira podoUca E i e h w a 1 d; Macira vitaUana d’ 0 r b; var.

fabreana 0 vb.-, Cardium obsoleium Eichw., var. vlndobonense
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Partscli; Cardiuyn sublafisulcatum d’ O i'b.; Modiohn volhynlca

Eichw.; Tapes gregaria P a r t s c h-, vyr vltídiona d’ 0 r 1).

( I a s t r o p o d a

:

Pofamides mithraUs Eichw áld; Trochus papilla Eich-
w áld; Trochus sp.

Amint látjuk a fajok száma kicsi. Ezt annak tulajdoníthat-

juk, hogy a szarmata tenger ers hullámvei’ése és a normálistól el-

tér sótartalma nem kedvezett egy gazdag fanna kifejldésének.

Azonkívül a durvamészk fácies nem alkalmas a kövületek jó meg-
tartására. A tinnyei gazdag szarmata fauna laza homokokban és

agyagO'khan található. A faunánkhan található nemek a parti ré-

gió jellegzetes képviseli ma is, melyek részben beássák magukat
a j)art iszapjába, miáltal a hullámveréstl védve maradnak (Tapes,

Alactra), részben vastag héjjuk ellenáll a hullámverésnek (Caialium
fajok). A Cerithiumok tömeges felléjiése (telki út bevágása, mézes-
völgyi szarmata rögök), valamint a különböz sótartalnni közegek-

hez alkalmazkodni tudó miliolidák elszaporodása félsós vízre utal.

A faunának érdekessége a Tapes gregaria E i c h av. var. vitaliana

d’O r 1). fellépése, melyet Hörnes (<S1) a közép-szarniafa-korú kis-

inei'i ridegekbl írt le. Ez a forma óriási tömegben, a legkülönfélébb

alak- és nagyságváltozatokhan fordul el a Mézeshegy kfejtjének
fels, molluscnmos szintjében, melyben egész sziklatömbökct tölte-

nek meg e maradványok. Ez a mészk itt az alsó-szarmata ikrakö-

A^es mészkövére települ. Ugyané kéi)zdményben fordul el vékony
szalagos rétegben az Eschara cf. compressa EichAvald bryozoa te-

lepe, melynek elfordulása szintén magasabb szannata szintre utal.

Ugyanis Kelet Európa híres közép szarmata-korú bryozoás riffjeit

(Kertsch és Mangyslak félszigetén) ugyancsak az Eschara bryo-

zoák építik fel. Újból utahink itt MacaroAuci és Tufescu már fen-

tebb említett me<-rállapítására, hogy a Mactra vitaliana és Macira
faln'cana fajok Romániában a közép-szarmatában fordulnak el.
(Kisinev, Lopusna).

Eme kÖAuiletek alapján a Tinnyc, Perbál és Páty Adékén
elterül durvamész-Amnulatban a közép-szannafa brakkvizi fácies

elfordidását valószínnek tartom. Hogy e kérdést kellkéi)en meg-
világíthassuk, szükséges a szarmata rétegek sztratigrafiájáról az

irodalomban kifejtett nézeteket kissé taglalnunk.

A szarmata rétegsor elueA-ezése Eduard S u e s s-tl ered (1866),

(151) aki a fels-miocént kelet-európai hatalmas kifejldése alapján ne-

vezte el. Felismeri a szarmata brakkvizi jellegét, \mlamiiit azt, hogy fau-

náját kevés faj és sok egyed alkotja. Ez bel tengeri karakterre utal:

ugyanis azok a fajok, amelyek e beltengerben alkalmazkodni tudtak
a sajátos fizikai viszonyokhoz, rendkÍAuili módon elszaporodtak, amíg
a többi faj a körülmények Amltozásáboz illeszkedni nem tudott és ezért

kipusztult. Minthogy e fauna ersen különbözik az alatta lev fels
mediterránétól, ö e fauna keletkezését a sarkAÜdék fell való beA'án-

dorlással magyarázta. Hangsúlyozza, hogy a szarmata beltenger a bé-
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esi medencétl círészen Közép-Ázsiáig' terjedt és az utolsó nagy össze-

függ víztükör kontinensünkön. S u e s s-el szemben Th. F u c h s (56)

déli, az Indiai Óceán felöl jöv bevándorlással származtatja a szarmata
faunát. B i 1 1 n e r (10) a szarmata fauna helyben keletkezése mellett fog-

lalt állást. Öt igazolták késbb S o k o 1 o w-nak (147) a Konka medencé-
ben (Búg és Dnyeper vidéke) és Laskarew-nek (96a) Bugalowka tá-

ján végzett vizsgálatai. Az orosz búvárok ugyanis átmeneti rétegeket ta-

láltak, melyekben mediterrán és szarmata-alakok keverten fordultak el.
E rétegeket azóta az irodalom Konka- és Bugalowka-rélegek néven
emlegeti.

S i n z o w és A n d r u s s o w ismerik fel, hogy az u.n. pontokáspi
medence szarmata rétegei három sztratigráfiai szintre tagolhatók, me-
lyeket a vezérkövületek szerint: l.ErvUiás szintnek (újahban Volhynien)

2. Nnbeenhíriás (újabban Bessarabien) 3. Moctrás (újabban Cherso-

nien'' szintnek (1. pl. 62) neveztek el. Az elnevezések az Ervilia podo-

lica Eichwald, Nubecularia novorossica Karrer et Sinzow és a Mactra
caspica és M. bulgarica vezérkövületekre utalnak. Az újabb sztratig-

ráfiai megjelölések pedig azokra a klasszikus lelhelyekre emlékeztet-

nek, ahol az illet szint a legszebb és legjobban tanulmányozott kifej-

ldésben lép fel. Fáciesükre nézve az alsó két szint brakkvizi, a fels

(maetrás) szint édesvízi fácies, amit a tavi Uniók megjelenése mutat,

így tehát a román és orosz szarmata fokozatos kiédesedését figyelhet-

jük meg a kelet-európai kifejldésben. A szarmata rétegek legnagyobb
ismerje, az orosz A n d r u s s o w, a szarmata tenger medencéjét több ki-

sebb medencére tagolta (5).Ezek Közép-dunai vagy pannoniai medence,

2. Pontokáspi vagy fmedence, 3. Thráciai medence. Ezek az elkülönült

medencék tengerszorosokkal álltak összefüggésben egymással. Az orosz

kutató nézete szerint a pannon medence az alsó szarmatában össze-

köttetésben állt az orosz-román fmedencével. Ez az összeköttetés a kö-

zép szarmatában már csak idleges volt. Ezidötájt a pannon medence
helyén lagúnák terültek el, melyeket szigetcsoportok szakítottak meg.

A magyarországi szarmata rétegek sztratigráfiai helyzetével el-

ször Schréter Z. foglalkozott összefoglalóan f(142), 1912]. Schréter

megállapítja a fekü felé a folytonos faunisztikai kapcsolatot, majd
részletesen jellemzi a szarmata szintjeinek faunáját. Megállapítja,

hogy Magyarországon csak az alsó szarmatának ismeretes tengeri fá-

ciese. G a á 1 István Donax lucida lelete (57) — amellyel közép szarmata
elfordulását akarta kimutatni a hunyadmegyei Bákosdról — tévedés-

nek bizonyult.

Hivatkozik továbbá Andrussow azon megállapítására, hogy az

alsó pannon-pontusi emelet sajátos jellegénél fogva elválasztandó a

pliocén többi szintjétl és a meotienbe sorolandó. S c h r é t er a meotien

idszakot nem tartja elég hosszúnak az alsó szarmata—alsó pannon-

pontusi hézag betöltésére. Ezért az alsó pannoniai-pontusi rétegeket

a meotienen kívül a szarmata középs és fels szintjével is azonosítja.

Az elmondottaknak világosabb illusztrálására szolgáljon a következ
összeállítás:
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Ponfokaspi k ifcjlüdós Magyarországi kifejldés

Meoticn

Fels szarmata

Közép szarmata

Alsó szarmata

Alsó pontiisi aííyafíok.

Szarmata.

Ezt a párhuzamosítást azzal támasztja alá, hof>’y iffcu sok lelhelyen
a szarmata fokozatosan átmes'y az alsó pannonba. ISIásfell átmeneti
faunákra (Szócsáuy, Sziláffysomlyó, Nagyszeben) hivatkozik, amelyek-
ben szarmata és luinnon alakok sokszor együtt fordulnak el. A közép
szarmatára Schréter egy elfordulást említ: a Nahecularia novoros-

sica Kar. et Sinz. elfordulását a balatonföldvári fúrólyuk anyagában.
De tekintettel arra, hogy az orosz közép szarmatában sem fordul el
mindenütt ez a vezérkövület, szerznk ennek csak fácies-jelz értéket

tulajdonít. Újabban azonban J e k e 1 i u s E. tanulmányában ezt a lele-

tet a közép szarmata pannoiiiai elfordluásának egyik f bizonyítéka

gyanánt tekinti. Itt akarunk áttekinté-st nyújtani a közép szarmata
egyéb elfordulásaira, valamint a szarmata és pannon kölcsönös hely-

zetére vonatkozó adatokról is. Az els kérdést illeten elször Gaál
Istvánnak S c h r é t e r-el egyidöben megjelent, de tle független tanul-

mányára utalhatok (58). Ebben Déváról a szárazföldi közén szannata

mellett brakkvizi fáciesben való elfordulását is említi. Részletesebb

adatokat azonban nem közöl.

A. \V i n k 1 e r—Hermádén Stájerországból mutat ki közép

szarmata faunát (Nubecularia novorossica, Cerithmm. cf. compeiri, Car-

dinm cf. barboti, Macira podolica fipica) (167). A Nubecularia leletrl

kimutatták, hogy az egy kis, tévesen meghatározott Serpula faj (162) R.

Janoschek a lándzséri (Landsee) öböl keleti partjáról ír le magasabb
szarmatát (84) (Cardium obsoletum tipicum. Macira podolica tipica),

Bethlen G. (9) a Réz-hegységbl Gyümölcsénes vidékérl ír le közéi)

szarmatát, dekelius kritikai tanulmánya azonban az vizsgálatait

nem tartja helytállóaknak. l’Tjabban Pozsonytól nyugatra cseh geoló-

gusok említik a közép szarmatának egy újabb elfordulását (92 a).

A szarmata és pannon rétegek viszonyára vonatkozólag két

irányzatot találhatunk az irodalomban: az egyik a szarmata végével

szárazföldi idszakot tételez fel és tagadja a két rétegcsoport folytonos

kapcsolatát [R. Ilörnes (83), E. S u e s s, E. J e k e 1 iu s (87)]. A másik
irányzat a szarmata-pontusi szedimentáció folytonosságát hirdeti. En-

nek bizonyítékául szolgálnak a szarmata-pannon átmeneti rétegek. Ezek
közül sokat emlegetik Th. E uc h s-nak a bécsi medencérl közölt átme-

neti rétegeit. Ezeket a bécsi vízvezeték munkálatai alkalmával fedez-

ték fel . 35 fúrás közül 8-ban akadtak nyomára. A Schréter cikkével

kapcsolatban már említett átmeneti faunákon kívül ilyen réteget ír le

Sándor Ilona (135) a Cserhátból, a galgagyörki templom dombjának
nyugati oldaláról. Itt azonban a kövületek kaptatottak. A többi lel-

helyeken azonban (Galgagyörk I—IV), ahol szerzitek alkalma volt a

szarmata-pannon rétegek települését megfigyelni, a két képzdmény
éles határral válik el egymástól. További átmcjieti rétegeket említ
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Vitális I. (162) a soproni Virágvölg'yböl, Papp S. (118) a budafa-

pusztai cla.ifnrásokkal kapcsolatosan, továbá Jaskó S (86) Alcsut és

Etyek vidékérl. A bécsi medence viszonyaira nézve újabban C.

Fricdel (51) tannlinányozta ezt akérdést, aki meg’jeg’yzi, bofi’y he-

lyenként a képzdmények enyhe diszkordanciát, máshol folytonos át-

menetet mutatnak. Utóbbi helyeken lépnek fel az átmenti rétegek. S.

Cl i 1 1 e t (61) szerint a béesi medence szélein a szarmata a pannontól eró-

ziós diszkordanciával határolódik el, míg középs részein folytonos az

átmenet. G i 1 e t szerint a pannon medencében a bessnrabien (közép

szarmata) a pannon rétegek vékony bazális rétegét alkotja. Szembe
állítja a magyar magasabb szarmata túlnyomóan kontinentális jelle-

gét (1. Magyar Középhegység) Kelet-Európa felsbb szarmatájának
brakkvizi kifejldésével. Hangsúlyozza azonban, hogy a kelet-enrópai

fmedence és a pannon medence között a közép szarmatában is egy
legalább idleges összeköttetést fel kell tételezni. Ezzel N. A n d r n s s o w
(5) feljebb körvonalazott nézetéhez csatlakozik. Itt említjük meg. hogy
a középhegységi szárazföldi szarmata ismeretét id. Noszky (111), Sü-
nieghy vizsgálatainak köszönhetjük. S z a. 1 a i Szentendre vidékén,

Noszky a Cserhátban, Sümeghy- pedig Sámsonháza, Felstárkány-
nál mutatja ki a magasabb szarmatát terresztrikus képzdménynek (agya-

gok, kavicsok, vulkáni tufák) alakjában. Noszky^ a magasabb terreszt-

rikns szarmatát Középbegynségünkben a R. H ö r n e s értelmében vett

meotienbe sorolta. Hasonló korú terresztrikns képzdményeket ismertet

G a á 1 (57) és Schréter Hunyad és Krassó-Szörény^ vármegyékbl.

S z á d e c z k y-K a r d o s E. (153) a soproni Virágvölgy átmeneti

rétegeit sorolja a magasabb szarmatába.

Soós L. (148) a mollusca fauna fejldésérl szóló tanulmányá-

ban hangsúlyozza a szarmata és pannon faunák egy^séges jellegét.

A szarmata és pannon foHtonos átmenetére utal Mastodon-tanul-

mányai alapján G. S c h 1 e s i n g e r, (139) valamint ezt hangsúlyozza R.

Janoschek (84) is a lándzséri öebölben tett tanulmánya alapján.

Ezzel szemben szarmata-pannon diszkordanciáról emlékezik meg
R. Hörnes a sopronvidéki elfordulásokon kívül a Rhonevölgyéen,

a Dnyeper vidékén, valamint a Krim félszigeten. Már fentebb említet-

tük a bécsi medence szélének diszkordáns szarmata-pannon települé-

seit. Itt említjük fel, hogy Lrén they (104) Kbányán a szarmata és

pontus közt diszkordanciát talál, valamint azt az ers réteghézagot,

melyet Papp S. ír le Inkepusztáról, ahol ez a hézag a helvécientcl egész

a pontosig terjed.

Alapvet meglátásokkal gazdagítja a pannóniai-pontusi üledékek

párhuzaniasításának kérdését K. K r e j c i - G r a f (93). Pannónia pliocén

rétegeit Krejci a bécsi medence meotienjével és pannonjával. Dél-

Mafjyarorszáff pliocénjéf pedig a jóval fiatalabb Fekete-tengeri ponfusi

emelettel azonosítja (nálunk ez utóbbinak az LTnio Wetzleri és con-

geria rhomboidea szintája felelne meg Gillet beosztása szerint) (61). A
pannon rétegek párhuzamosításának nagy nehézsége, hogy^ faiinájnk

küls körülményekre ersen reagál. Hasonló fácicsben gymkran más
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rokonsági körbe tartozó fajok hasonló alakúak, eltér fáciesben azonos

vagy rokon fajok eltér alakot hozhatnak létre.

Megfigyelhetjük azonban a hasonló (isopikus) fáciesek dél-kelet

felé való eltolódását, így például a Congeriás-rétegek kaspi-brakk fá-

ciese a bécsi medencében a ineotien végével megsznik, hogy tavi és

folyami plioeénnek engedje át a helyét, A pannon medence területén a

levantei kor elejéig tart ennek a fáciesnek képzdése, Bomántában
csak a fels levante (rumán, Krejci) végével sznik meg, inig Orosz-

orszáphan az egész pliocén koron át megmarad a káspi-brakk kifej-

ldés. Egyes fajok függleges elterjedése szépen ábrázolja a fáciesek-

nek ezt az eltolódását: így például a Pterodaena edentula faj, amely
a pannon medencében a pannóniai rétegekre jellemz, Roniánkíban a

fels kimmériai emelet határáig (dacien alja) fordul el, amíg Orosz-

orszáf/ban a kimmériai idszak végéig található. Krejci-Graf az

alsó pannoniai-pontusi rétegeket a meofienbe teszi és faunájukat a

szarmatából származtatja. Ezzel tulajdonképpen a szarmata és a pon-

tusi emelet folytonos átmenete mellett foglalt állást.

Európa területe fokozatosan emelkedik ki a tengerbl: így a

Bhne völgye a miocén végén, az Alpokon belüli bécsi medence a pan-
non végén, Szlavé>nia a pleisztocén kor elején, Oroszország a kés ne-

gyedkorban válik szárazfölddé.

' Mindezt az európai kontinens fokozatos, a szarmatában megin-

duló kiemelkedése magyarázza, mely nyugatról indul meg és fokoza-

tosan hódít tért Kelet-Európában. Ez magyarázza meg, miért van a

pontokáspi medencében tagolt, hatalmas brakkvizi szarmata, amidn
nyugaton vagy szárazföldet, vagy kiédesedett tavakat találunk. Vagyis
ezzel a feltevéssel megmagyarázhatjuk, miért párhuzamosítható a Con-

geriás rétegkomplexus a kelet-európai magasabb szarmatával.

Hörnes prepontusi eróziós elméletének híve Jekelius E,. aki

1935-ben megjelent értekezésében beható kritika tárgyává teszi a

szarmata-pannon irodalmat. Az erdélyi átmeneti faunákat (Szócsány,

Nagyszeben, Lopusna, Gyümölesénes) revízió alá veszi és nem találja

azt a fokozatos átmenetet a két képzdmény között, melyet különösen
Lörenthey hangsúlyozott a krassó-szörónyi Szócsány faunájánál. Azok-
ban a rétegekben, melyeket Jekeliiis Erdélyben megvizsgált, a kevert

faunákat tartalmazó rétegek a szarmata alakokat mindig kisel)bség-

hen és koptatott állapotban tartalmazták, ami e formák bemosott vol-

tára utal. Ugyanezt állítja a bécsi medence átmeneti faunájáról is.

Szerinte a szarmata végén a bécsi medence azon részének, melyek a

kérdéses átmeneti rétegsorokat mutatják, nem volt akkora kiemelke-

dése, hogy ersebb diszkordaneia keletkezhetett volna. Ugyanis a kie-

melkedés nem hegyképzdéssel kapcsolatos, hanem egyszer függleges
eltolódás volt. A paludinás rétegeket a román dáciennel és levantei

emelettel veszi egykorúnak Szerinte tehát a szarmata és a pontusi eme-
let közt határozott diszkordaneia van.

Gaál I. két legújabb tanulmánya foglal újból állást a szarma-
ta-pannon viszony kérdésében (59, 60).

Az egyik tanulmányának elején közölt harmadkori rétegtáblá-

zatban a szarmatát a pannonnal, a meotient a pontiktimmal foglalja
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össze szorosabb egységbe, miközben eddigi felfogásával szemben a

szarmatát is a pliocénbe osztja. Érdekes ennek a harmadkori rendszer-

nek hármas tagozódása az eddig elfogadott H ö r n e s-féle ketts paleo-

gén-neogén beosztással szemben. Ugyanis Gaál a pyreneusi hegymoz-
gással a paleogén és neogén közé egy új korszakot, a mezogént, iktat

be. Ez a korszak az utolsó földtörténeti idszak, melyben Európa terü-

letének nagy darabjait tengerek borították. A neogén üledékei között

— Gaál értelmében — már az édesvízi és brakkvizi fáciesek domi-

nálnak.

A szarmatával indul meg tehát kontinensünk szárazfölddé válása.

Ez a gondolat szorosan kapcsolódik Krejci-Graf feljebb vázolt gon-

dolatmenetéhez. A pannont G a á 1 a közép és fels szarmatával párhuza-

mosítja, a meotient azonban, mint láttuk, külön választja és a pontikum-
mal foglalja össze. Gaál azonban a fels szarmata szinteket nem csak

az alsó pannonnal állítja párhuzamba mint Schréter tette, hanem az

egész pannon idszakkal. Erre azért van szükség, mert a közép és fels
szarmata idkerete sokkal nagyobb, semhogy az alsó pannon idszak-
kal egyedül meg lehetne tölteni. A meotien mint idszak, egyenrangú
a szarmatával és nem vonható össze a szarmata magasabb szintjeivel,

ahogy H ö r n e s és N o s z k y teszik.

Gaál szerint a paludinás rétegek a meotienbe esnének. A pontus

a pannonnál sokkal fiatalabb Gaál szerint és nálunk csak Erdélyben

volna kifejldve a háromszéki medence területén. Itt ezt a kb. 50 mé-

ter vastagságú rétegsort J ek e 1 i u s mutatta ki. Ez a felfogás igen közel

áll Lrenthey nézetéhez, aki a pontusi emelet fogalmát csak a Feke-

te-tenger vidékére, az ligynevezett odesszai mész mintájára alkalmazza.

Ezek szerint a pannóuiai és euxinikns pontusi emelet különbségei a

nagyon különböz képzdési idvel függenek össze, és nem pusztán

fáciesbeli különbségek, mint ahogy azt Halaváts Gy. elképzelte

(68, 69).

E rétegtani jelenségek magyarázatánál Gaál is Krejei-Gráf
álláspontjához csatlakozik és vele egyetemben Közép- és Kelet-Európa

neogén fácies változásait egy nyugatról keletre haladó fokozatos ki-

emelkedéssel magyarázza.

Amíg Schréter tanulmánya a települési és faunisztikai viszonyok

összefoglalására vonatkozik, addig Krejci és Gaál a rétegpárhuza-

mosításha értelmez momentumot visznek.

Ha az ellentétes nézetek e labirintusából kihámozzuk a lényeget,

úgy a szembenálló két irányzat mindegyike az európai kontinens ki-

emelkedésével magyarázza a szarmata és pontusi emelet fácieseinek

változását. De amíg a diszkordancia hirdeti az európai kontinens hir-

telen megemelkedését tételezik fel, addig a folytonosság hirdeti kon-

tinensünk fokozatos kiemelkedését hangsúlyozzák. A felsorolt adatok

— azt hiszem — annak leszögezésére jogosítanak fel bennünket, hogy

a prepontusi erózió elméletéhen bizonyos messzemen általánosítások

vannak. Ezek néhány vidék települési viszonyainak más helyeken való

önkényes föltételezésén alapszanak.
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G. P 1 i o c 0 n.

Ahó pannóniai-potifnsl agpag.

E képzdménnyel a bicskei medence keleti szélén a Páty köz-

ség északi részén lev Huttera-féle téglagyár agyaggödreiben, to-

vábbá a község déli szélén fekv Kecskés János és Kecskés Sandor-

féle téglagyárak feltárásaiban találkozunk. Egyébként e képzd-

mény területünkön nem bnkkanik fel, pleisztocén agyagok fedik.

A pannon agyagok igen nagy vastagságot érnek el a 37S-as sz. Sal-

gótarjáni-R.T. fúrás tanúsága szerint. E fúrásban vastagságuk 190.74

méter. Ez a tetemes vastagság csak süllyed medencében képzd-
hetett. Ezért ebbl a bicskei medence alsó pannon-korú süllyedé-

sére következtethetünk.

Az agyag szürke szín, plasztikus, nagy vastartalmú (Kecs-

kés J. közlése szerint 15 %).

Az agyag települési viszonyaira a következ szelvények nyúj-

tanak felvilágosítást:

I. HíAfero-U’^c fcglagjjár feltárása. (Páty É.)

Humusz 0.3 m — Barna pleisztocén agyag 2.0 m — Szürke
agyag 0.3 in — Felül zöldes-barna, alul világosszürke homok 0.35 m
— Pleisztocén zöldes-szürke agyag, sárga foltokkal, mészkonkré-
ciókkal 1.5 m — Poutusi szürke agyag 4.0 m

A rétegdlés bizonytalan, a zavaros település suvadásokra
mutat. Csupán a bánya északi falának egy szakasza áll zavartala-

nul, ebben vasoxidos diaklázisok.

II. Kecskés János-féle téglagijár feltárása. (Páty H.)

Humusz 1 m — Pannon agyag 7—8 ni.

A nagyobb kövületek fleg az agyag al.=^ó szintjében találha-

tók. Itt egy 3 méteres gödörben az agyag dlését is sikerült meg-
mérnem, amely G foknak adódott Ny-i irányban.

III. Kecskés Sánirlor-féle téglagijár feltárása. (Páty H.)

^Meszes agyag limnocardiumokkal 2.5 m — Sárgás és szürke
agyag G.8 m — Pozsdabarna vasas agyag Congeria Partschi C z j z.

val 0.2 m — Sárgás és szürke agyag 2.5 m.
Érdekes e bányában a Cougeria Partschhwk a rozsdavörös

rétegben való elfordulása. A rétegeknek e bányában enyhe dlését
lehet megfigyelni, ez a dlés Xy. felé tart. IMegmérni azonban nem
tudtam.

A Kecskés-féle bányákban igen jól látszanak a sok helyütt

vasas üledékkel kitöltött diaklázisok. IMegemlíthetjük az agyagban
a gipszkristályok gyakori elfordulását.

A pannon agyagok faunája kevés fajból áll, de az egyedek

óriási tömegét szolgáltatja. Egész tömböket borítanak a kövületek

héjai. Növény lenyomatokat is találtam, melyek hosszú sásszerü

levelektl erednek. Ez azt mutatja, hogy ezek a pannon üledékek

a pannon tónak parti régiójában keletkeztek. Az agyagból a követ-

kez alakokat határoztam meg:Limnocardiuni (Pontalmyra) Jagici
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B r u s i n a, Limocardium secans F u e h s, Liniocardimn s,ijrmiense

R. Hörnes, Congeria banatlca R. H ö r n e s, Congeria Rartschi
Czjzek, Halesigolyák, Ostraeoda héjak.

Itt említjük meg azt a fiatal INIastodon maradványt is, mely-
lyet a Kecskés János-féle agyagbánya fels szintjében talált Éhik
Gyiila múzeumi r. A maradvány tudományos feldolgozásával
Gaál Istvánt bízta meg a Nemzeti IMúzeum. Gaál István
professzor úr szivessége folytán megvizsgálhattam a Nemzeti I\Iú-

zeum földtani osztályán elhelyezett maradványokat. Ezek 7 agyar-
és 7 zái)fogtöredékbl állanak. A zápfogak alajiján az állat Mosto-
don (Bunolophodon) longirostre K a n p ])-nak bizonynlt. Ez a faj az
alsó ]iannonban élt. A inaradA’anyok részletes leírása egyébként
Gaál professzor úr tolláliól a jövben jelenik meg. így a fenti
kagylófauna és a IMastodon maradvány alapján e réteget Mezne-
ricscsel együtt az alsó-pannon alsó szintjébe tesszük és a horvát-
országi beoesini márgával azonosítjuk. A képzdménynek a beocsi-
ni márgával való hasonlóságára a gazdag OstracodaAiwwm alapján
dr. IM a j z o n L á s z 1 ó is felhívta figyelmemet. A Mastodon ma-
radvány elfordulása is partszegélyre utal.

A fauna leggyakoribb alakjai a Congeria Partschi Czjzek
és a Linnwcardiuni Jagici B r u s i n a. Elbbinek példányai kitn
megtartásban tömegével találhatók.

Itt csak röviden ntalunk a Co/íí/eríá.s-faunának a Kaspi- és

Bajkál tavak, valamint a Fekete-tenger faunájához való hasonla-

tosságára. Lörenthey említi, hogy az orosz Csernomovec expe-

díció a Fekete-tenger fenekén Dretsscnsiákaf és Limnocnrd'iumókat
talált. IMindezek alapján a Congeriás-vétege\í faunája nem tiszta

édesvizi, hanem kiédesedett sóstavi fauna. (Kaspi-brakk. Krejei.)

A pannoniai és a pontusi emelet problémájával az elz feje-

zetlien i'észletesen foglalkoztunk a szarmata-rétegek sztratigrafiai

helyzetének kapcsán. Láttuk, hogy az ríjabb szerzk e két fogalmat

élesen különválasztják, kb. Lörenthey (103) és Barbot de
IM a r íi y eredeti elgondolásának értelmében.

Fels pannóniai-pontusi agyag és homok.

A fels pannonnak összefügg nagyobb elfordulásai terüle-

tünkön nincsenek. Ide kell sorolnnnk a Mézes-hegy pontusi homok-
bányájáirak anyagát. Ez igen finom, sárga, helyenként mésszel ho-

mokkvé cementálódott homok, amely kb. 6 m vastag rétegben talál-

ható a INIézes-hegy szarmata rögének déli oldalán a mészkbánya
mellett. A bánya nyugati részén tisztán kivehet keresztrétegzett-

séget látunk. Lehetséges, hogy itt a pannóniai-pontusi tavi lerakó-

dások homokos faciesével van dolgunk. Minthogy a homoknak a

szarmatára való települése megfigyelhet, a képzdmény pannóniai
kora biztosnak vehet. Egyéb pannon lelhelyek képzdményeivel
való összehasonlítás pedig a képzdmény felsö-pannóniai pontusi ko-

rára utal. Ez az elfordulás igazolja, hogy a pannon korban a
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szarmata vonulatot homoktakaró borította, amely azonban késbb
lepusztult. Ennek maradványa a Mézes-begy homokbányája.

Ide sorolhatjuk azokat az agyag és homok elfordulásokat is,

amelyeket Telki község határában találhatunk. Az itteni kb. negy-

ven éve felhagyott téglagyári agyaggödör zsíros anyagából Föld-
vári Dreissensiákpt említ. Magam is az itteni igen elhanyagolt

feltárásokban rossz megtartású Dreissensia és Congeria héjjakat

találtam. A fauna összjellege alapján a telki agyaggödör és kör-

nyékének szürke zsíros agyagjait F ö 1 d v á r i-val együtt a fel‘-ö-

pannonba tehetjük. Megemlíthetjük továbbá, hogy a telki agyagl)á-

nya falán nem volt alkalmam észlelni azokat a diaklázisrendsze-

reket, amelyek oly szabályosan jelentek meg a Páty déli részén

fekv alsó-pannóniai agyagbányák falán.

A Telkitl ÉK-ra található bomokgödör anyaga teljesen ha-

sonló a Mézes-hegyi homokhoz, ezért a kzettani megegyezés alap-

ján szintén a felsö-pannóniai-])ontusi emelethez soroljuk.

így tehát területünk déli részén az alsó-, északi részén a felsö-

pontusi emelet kerül felszínre. Ez talán a medeneefelszín déli ré-

szének hamarabb való kiemelkedésével lehetne magyarázni.

A fels-pannonba soroljuk a hudavidéki festékföldeket is.

Ezeket a Biai-hegy D-i oldalán tárókban fejtik.'

7. Pleisztocén.

Területünk nyugati részének felszínét jórészt a pleisztocén-

képzdmények borítják, eltakarva az idsebb rétegeket. Az agyag
vagy sötétebb (fekete, humuszos), vagy világosabb homokos alak-
ban jelentkezik. Vastagsága a hegység szélén a téglagyárak feltárá-

saiban változó. (1—3 m). Az agyag meszes, mert a hegységrl sok

lejttörmelék keveredik hozzá. Ez északon. Telki körül dolomitnak,

valamint homokk-rögöknek adja át helyét. Az agyag durva, egye-

netlen szerkezet, mélyebb rétegei gyakran szabálytalasi vasas fes-

tödéseket tartalmaznak. (Lásd Huttera agyagbánya szelvénye).

A lösz hatalmas, 9—10 m vastagságii meredek falakban talál-

ható a pátyi országéit mentén a 255 magassági pont körül az or-

szágút D-i oldalán. Lösz borítja Páty község területét is. A löszfa-

lakba vájták a lakósok borpincéiket.

A durva homok a Huttera téglagyár falában van feltárva 35

cm vastagságban. (1. a szelvényt).

A kavicsok kékes, fehér és szürke kvarcitból allnak, melyeket
a pátyi határ észak-keleti Dobogó nev részén találhatunk a földe-

ken. Ezeket bizonyára a pleisztocén korszak vízfolyásai rakták le.

Amint a dolgozat elején kifejtettük, t. sz. f. magasságuk a Duna
pleisztocén kavics-terrasszainak magasságával egyezik.

8. H O' 1 o c é n.

Alluviális agyagot és kvarckavics hordalékot területünkön
a Füzes-patak keskeny völgyében találhatunk. Nagyobb jelent-
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ségü területünk erdeinek talaja, melyrl a budakeszi koronaura-
dalmi erdliivatal szívessége folytán kaphattam néhány adatot.

Az erdötalajok jórészt homokos agyagok, melyeket felül te-

levényréteg borít. A hegyek déli oldalain, valamint a gerinceken a
talaj száraz, köves. Itt sok helyütt a humusz takaró is hiányzik.

A talaj takarója a jobb záródású erdkben (ahol a fák lombja
összeér) alom, mivel itt aljnövényzet nem fejldhetik, másutt gyep
és bozót.

IV. II e g y s z e r k e z e t i viszonyok.

Területünk szerkezeti viszonyaival Ferenezi István és

Földvári Aladár foglalkoztak. Ferenezi, (46) mint ezt már
kifejtettük, egy nagy antiklinálisnak, az észak-kelet dél-nyiigat csa-

pás irányú solymári antiklinálisnak létezését tételezi fel területünk-
tl észak-keletre. Ennek meghosszabbítása tehát területünkre es-

nék. Földvári a nyugati hegységperem töréses szerkezetét emeli
ki és ezt összefüggésbe hozza a bicskei medence pannon beszakadá-
sával is. Ezenkívül pedig egy észak-déli irányit hegynyomást tételez
fel. melyre a terület diaklázis irányaiból következtet. Megemlítjük
itt még Szentes Feren c-nek (154) a Budai-hegységre vonat-
kozó tektonikai vizsgálatait. Ezeket a Nagy-Kevély hegycsoportjá-
nak vizsgálatára alápította.

A Budai-hegység mezozoikumának gyíirt^ szerkezetét is le-

hetségesnek tartja. Ez a gyrdés lapos boltozatokat formált, me-
lyeket a ]\Iagyar Középhegység más részein szépen tanulmányoz-
hatunk (például Mecsek hegység). A mezozoikum végén fellép In-

rámiai hegyképz fázissal indul meg a törések és beszakadások id-
szaka. A mezozoikus boltozat beszakad és vetdésekkel szétdaraboló-

dik. A töréses irányok között Szentes a 120"—300"-os (ÉXy-DK)
és a 32"—110"-os (ÉK-DNy) uralkodó irányokat találta. Az els tö-

i’és irány szolgáltatja az ersebb töréseket és régebbi is mint az
utóbbi.

Az eocén végén bekövetkezett pannon hegykepz fázis (V a-

d á s z) finomabb törésekkel tagolja Szentes szerint hegységünket.

A pannon idszakba teszi azokat a vízszintes eltolódásokat, melyek
a Nagy-Kevély hegycsoportját kereszttörések mentén elniozgatták

és az egyes rögök csapás irányát egymáshoz képest elcsavarták. E-
közben a hegycsoport dél-nyugati része féloldalasán kiemelkedett.

Szentes szerint ezt a mozgást nyugat-keleti kitéréssel kell

megmagyaráznunk. Szükséges ehhez azt elreboesájtanunk, hogy

a Budai-hegység mezozoos és harmadkori képzdményekbl fölépített

vidéke két si hegységmasszívum közé van szorítva. Ezek mint

arra már feljebb utaltunk a Kis-Alföld alatt elterül kristályos

alaphegység és a Kárpátok kristályos vonulata az északi oldalon

és a Velencei-hegység csapásában luizódó kristályos palákból és grá-

nitból felépített shegység a déli oldalon. A két régi hegymasszí-

vum kölcsönös helyzetébl vezethet le a Magyar Középhegység

csapásirányának áthajlása ÉK-DNy-ból ÉNy-DK-be a Pilis hegy-

csoportjában. íklechanikailag feltételezhetjük, hogy a törések ellen-
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tétes irányú eröpár hatására keletkeztek. Ezek közül az egyik az

aktív nyomóer, a másik a kemény hegységkeret ellenállása. S z e n-

t es szerint ez az eröpár vagy iigy hatott, hogy az erk irányai egy
vonalba estek: ebben az esetben az erpárnak nem volna forgató nyo-
matéka és a mechanikai igénybevétel nyomási deformációvá egy-
szersödnék. Ha a támadó pontok nem estek egy vonall)a, akkor a
nyomóer és az ellenálló er forgató nyomatékának torziós hatást
kellett kifejtenie. A keletkezett feszültségeknek Szentes szerint

diagonális repedések mentén történ elmozdulásokkal kellett fel-

oldódniok.

H. C. N. van Amerom (1) a területünktl dél-keletre fekv
Csiki-hegyck töréseit vizsgálta. Ö is hangsúlyozza, hogy ezek a. tö-

ltés irányok a Rndai-hegységhen hosszú ideig él törések voltak,

vagyis a tektonikus mozgások mellettük idszakoidíént fehijultak.

Az uiailkodó törés irányok csapása nagyjából ugyanaz, mint ame-
lyet mi területünkön megfigyelhettünk ((iO"—240®, 150"—330", 135”—
315", 180"—360", 15"—195"). Azonban a törések síkjainak különböz
dlései — szemben az általunk tanulmányozott terület merleges
diaklázisaival — arra mutatnak, hogy a mechanikai erhatások e

területet ferdén érték. Azonban az azonos törési irányok arra mu-
tatnak, hogy a Budai-hegységet egységes mechanikai hatások érték,

az erk iránya azonos volt. Tgy tehát, amint ezt majd alább köz-

lend saját mérési adataim is alátámasztják, a Budai-hegységet tek-

tonikai szempontból egységesnek tekinthetjük, minthogy ugyana-
zok az erk hatottak az egész hegycsoportban a törések tanúsága
szerint.

A magam vizsgálatai F ö 1 d v á r i Aladár eredményeihez
kapcsolódnak. Területünk összetört, rögös szerkezetét leg.Hd)ban a
dlésirányok megfigyelésével láthatjuk be.

Dlések.

A triászban nem volt alkalmam dléseket mérni. Azonban
Földvári áttekint téi’képének adatai szerint észak-keleti, a me-
dencétl eltartó dlések konstatálhatók a Nagy-Kopasz hegycsoport-
jában.

Az eocénben az rházzal szemben lev kfejtben Pátytól dél-

keletre a nummulinás mészk rétegei 235" irányban 10 fokkal dl-
nek.

Az oliciocénben mért dlések a következk:
A 344-es mag, pontnál 155"/35", a Telki-úttól 150 méterre a Tóth
(lyörgy-hegytl északnak haladó mezei-fit feltárásában 15"/30", a
255-ös magaslat észak-keleti részén lev hárshegyi homokk bányá-
ban 125"/10" és 118"/10", a Köszörkö-hegy dél-nyugati oldalán lev
felhagyott kfejtben 240"/40", a Biai-hegy déli oldalán lev ])iktor-

téglabánya bejáratánál 330"/35”. Érdekes itt megjegyezni, hogy a

Biai-hegyen mért dlés ellentétes irányú a 344-es magaslat 155"/35"

-OS adatával. Ezek azonban nem adnak még elegend alapot egy
gyíírödéses szinklinális feltételezésére. Minden esetre, ha a paleo-
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génben volt is e területen enyhe redozödés, ennek nyomail a hegy-

ség késbbi feldarabolódása ersen befolyásolta.

Ez a néhány adat is mutatja, hogy területünk rosszal feltárt

oligocén rögei igen bonyolódottan törtek össze, miközben külöid)öz
vetrendszerek mentén rotáeiós mozgásokat végeztek, mivel a rö-

göknek úgy csapása, mint dlése változik. Sajnos a terület erds
volta miatt e vetdéseket nem igen lehet nyomozni.

A s.znniintában a következ dléseket állapítottam meg:
A Telki-i'it feltárása 235"/20'’, Tóth György-hegy ÉXy. oldal 330"/50”,

T. Gy.-hegy íNy. oldal 255”/2.", T. Gy.-hegy Ny. oldal, középs erd-
vágástól Ny-ra 270'V‘20'', T. Gy. Ny. oldal 2. crdvágástól D-re 245'7ir)",

T. (íy. ÉK. oldal (349 m. pont) 129“/lü", INIária-hegy keleti oldala

(358 m. pont) 90740".

MézesJicffjtj: a kfejtbl kivezet i'it kanyarodójában 253'719",

a kbánya belsejének dlései:

A

B

C

J)

E

F

G

H
I

J

K

247" '340"

255"/29"

243"/34"

185"/21.5"

j

200"/22.5"

I
210"/'12"

250"/2(i"

217"/33"

235'734"

52'725"

225"/25"

A Méieshegy kbányájának alaprajza

M — “f > 87S
A kfejt közepén szabadon álló nagy réteglapon 254"/40" d-

lést mértem. A Mézeshegy bemérését 1939. jnnins 3-án egy terüle-

temre tett egyetemi kirándláson kollégáimmal együtt közösen vé-

geztük Jaskó Sándor dr. egyetemi tanársegéd r vezetésével.

A mézeshegyi bánya boltozat alakú feltárása eszerint kisebb,

átlag 10 fok alatti dlés-differenciákat mutat. A maximális dlés-
külöid)ség a táblázat értékei között 22 fok. Amint a fenti számok-

l)ól kiolvasható, a szarmata rétegek a bányát átható törések mentén
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i’otáeiós elmozdulásokat végeztek, melyeknek nyomait a törések fa-

lain megtalálhatjuk. Ezek a kisebb rotáeiós mozgások jellemzek

az u. n. nyíró mozgásokra (Schernng). Ezek a mozgások hoztak létre

a bánya gyönyören fejlett diaklázisait, melyekrl alább még tál>

lázatos összeállítást közlünk. A dlések különböz orientációjú dél-

nyugati irányok a bányában. A IMézeshegy északkeleti oldalán a

nagy bányától kb. 50 méterre északra kis kfejt gödörben 22S®/48”

dlést mérhettem.
A Mézesvölgy szarmata rögének ÉNy-i részén 322'V20". A Mé-

zesvölgy déli részén 195722^ A 287.3 m. pont ÉNy-i oldala 280"/25°.

Katalin-liegy csi'icsán 275“/25“.

Ha figyelemmel kísérjük a szannata réteg- i* helyzetét, i'igy

a Tóth György-hegyen a dóVé.s irányoknak ÉNy-ról Ny-on át T)Ny-

ra való átfordulását vehetjük észre. Ezt annak tulajdoníthatjuk,

hogy a szarmata durvamészk itt a Bicskei Medence szarmata elttv

pei’emére rakódott rá. A rétegek dlésének ezt az átfordulását itt

a peremi leszakadás ívalakú lefutása okozza. Ez egyébként a E ö 1 d-

vári értekezéséhez csatolt kis térképvázlaton is világosan kivehet.

Nemkülönben a vonulat déli részén is a dlésnek É-ÉNy-ról (Mé-

zesvölgy 322) (Ny-felé fordulását (Katalin-hegy) vehetjük észre. Fel-

tn egyébként, hogy a 287.3-es mag. pontnak és a Katalinliegy kb.

10 méteres vastagságú szannata mészsai)kájának azonos helyzete.

Alighanem összefügg tábla utólagosan vertikálisan eltolódott tö-

redékei. A dlés szöge 12 foktól tmézeshegyi bánya F ])ont) egészen

50 fokig változik. Földvári azonban vetdések melll még me-
i-edekebb dlési értéket is említ. Az átlagos dlésszög 20—30 fok

közt változik.

A dléseknek kis távolságokon belüli csa])ás- és dlés-változá-

sai világosan elárulják, hogy a szarmata igen sok törés mentén ro-

tációs mozgásokat végzett. Feltn jelenség a Tóth György-hegy
É'K-i oldatának DK-i (120) dlése, valamint a 358-as mag. i)ont ke-

leti dlése is. Ez ugyanis ellentétes orientációjú, mint a nyugati lej-

tkön mutatkozó dlések. Az ember antiklinálisra gondolhatna, vi-

szont az ellentétes dlés ])ontok tetmesen el vannak egymáshoz
képest tolódva, amely eltolódásokat redzött struktúrával bajos

összeegyeztetni. Inkább a szarmata rögök finomabb töréses tagolt-

ságéira gondolhatunk. Ezeket a töréseket azonban nem lehet kinyo-

mozni a sr erdtakaró miatt.

Mindez nem zárja ki azonban, hogy plasztikus anyagok a te

rületen mköd erk hatása alatt redzdhessenek. Többször utal-

tunk arra, hogy Földvári és magam által végzett vizsgálatok
egy ÉD-i er hatását mutatták ki a területen. Tekintettel arra, hogy
a vizsgálatok rámutattak területünk diaklázisainak túlnyomó rész-

ben merleges voltára, eblil a hatóer horizontális helyzete követ-

kezik. Ez pedig mint érint menti er plasztikus üledékekben red-
zdést fog létre hozni. A. S i e b e r g (14(i) fejtette ki egy igen ér-

dekes cikkben, hogy a gyrdések elssorban nagy mélységekben
keletkeznek, míg a kéreg fels zónájában a törések uralkodnak, mert
a mélyebb kéregrészek tönu^grészeinek a nagy uralkodó nyomás mi-
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att nincs elég kitérési lehetsége. Ezért a makroszkópos mozgások
helyett a mikroszkópos eltolódások lépnek eltérbe, melyek gyür-
déses struktúrát okoznak. A felszínhez közel viszont a makroszkó-
pos kitérés lehetsége is adva van. Ezért itt vetdések fognak ke-

letkezni.

A durva mész diaklázisai arra mutatnak, hogy ez a kzet me-
chanikai igénybevételnél teljesen rideg anyag módjára viselkedett,

így tehát kell fedrétegek hiányában valószíntlen, hogy a red^
zdéshez szükséges plaszticitással rendelkezett volna.

A fenti gondolatmenet helyességét meggyz módon támasz-

ják alá J a s k ó Sándor dr. (86) vizsgálatai a Bicskei-medence

I)Xy-i részében. Jaskó gyrdéseket mutat ki a Bicskei-medence

üledékeiben. Ezekrl megjegyzi, hogy többször ismétld hegyképz
mozgások eredményei. Az ismétld hegyképzdés mellett szól

J a s k ó szerint a mind fiatalabl) üledékek csökken dlésszöge azo-

nos dlésirány mellett. A gyrdésben a fels oligocéntól a pannon-
pontusi rétegekig terjed rétegsor vett részt. A vápák és boltozatok

csapásiránya ÉÉXy-DT)K. Azonban maga is megjegyezte, hogy
a medence szerkezete K. felé töréses tektonikába megy át, ami a me-
dence keleti részében jobban eltérbe nyomuló rideg mészkövek vi-

selkedésének tulajdonítható. Xemkülönben a medence üledékeinek
gyrdése mellett szólnak azok a dlési adatok, melyeket Telki vi-

dékérl Földvári közölt térképvázlatában, a fels pannonból.

xV pannon dlései a medencében igen enyhék és a medence
belseje felé tartanak. Kecskés János téglagyárának agyaggödrében

Páty-tól D-re 6 fokos dlést állapítottam meg. Helyenként suvadá-

sok teszik a telpülési tanulmányokat lehetetlenné. (Huttera-féle

téglagyár agyaggödre. Páty-tól É-ra).

xV fels pannon képzdmények közül a Mézes-hegy pontusi

homokja a bánya nyugati részén 166®/8®. keletebbre 200'717” dlése-

ket mutat. Tehát diszkordanciával telepszik az alatta lev szarmata
mészkre. F ö 1 d v á r i-nak Telki mellett említett ellentétes dléseit

a feltárások rossz állapota miatt nem tudtam lemérni.

Adatainkat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy képzdmé-
nyeink általában annál kevésbbé zavart településüek, minél fiata-

labbak. Az oUgocén 30—40 fokos dlésével szemben a szartnafa 20

—

30 fokos és a pannon 5—6 fokos dléseit állíthatjuk szemben. xVz

oligocén és szarmata bonyolultan változó rétegadatai a terület ösz-

szetöredezésére és a rögök forgó mozgásaira utalnak. xV fenti sza-

bály alól kivételt az eocén-rög képez, amely 10 fokos dlésével is mu-
tatja, hogy a tektonikai folyamatok nem sokat változtattak helyze-

tén.

Törések.
Területünk törései között a nagyolib törés-vonalakon kívül a

diaklázisokat és paraklázisokat tárgyaljuk.

Az észlelhet nagyobb törés-vonalak irányai: É—D, ÉXy

—

DK, ÉK—DXy (ezek a szarmata rögök ftörésvonalai. melyek a rö-

gök morfológiájában is kifejezésre jutnak). Az eocén sasbérc ÉXy
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— I)K-i és ÉK—l)Ny-i törésekkel határolódik el a lezökkent fiata-

labb környezetétl. Éppen ez a sasbérc bizonyítja, hogy a medenee-

pcreinen fiatal beszakadások történtek e törésvonalak mentén. Hi-

szen tle K-re a Biai- és Katalin-begy közt az eocént az oligocén ho-

mokk alatt kutakban lehet fellelni ,tle Ny-ra pedig sokkal fia

talabb szarmata rögök vannak vele egyszintben. Ilyen fiatal

ÉK—T)Ny-i irányú törés érte a Katalin-begy rögét is. A jmntioiihati

a Kecskés János féle téglagyár agyagbányájának északi szélén egy

1 méteres 75—255 (K—ÉK, iNy—DNy) csapású vett figyelhet-

tem meg.
A nagyobb törések után területünk litoklázisaira térek rá.

Litoklázisnak nevezzük azokat a szabályos kzetrepedéseket, me-
lyok szabályos, párhuzamos nyalábokban lépnek fel. Ez a szabályos

fellépés mechanikai igénybevételre utal. A litoklázisokat két cso-

]>ortra (?(>) osztjuk: A) diaklázlsok, ezek olyan repedések, melyek
mentén el mozdul íis nem ésizlelhet ; B) paraklázisok, melyeknek
falain az elmozdulás nyomait csúszási nyomok alakjában észlel-

hetjük. E repedések hézagait meszes vagy vasoxidos képzdmények
töltik ki. Paraklázisokni a Mézeshegy szarmata kfejtjében, a pátyi
eoccnban pedig az rházzal szemben fekv kfejt gödrökben talál-

tam. A csúszási nyomok hossza kb. deciméteres volt, vízszintes

irányuk pedig horizontális eltolódásra mutat.
A litoklázisok statisztikai felvételével az volt a célom, hogy

a kiadódó legfontosabb irányokból a repedéseket okozó erk irá-

nyára lehessen következtetni. Ezeknek a vizsgálatoknak a megér-
téséhez elzetesen szükséges néhány fizikai fogalom tisztázása.

F. Hinne (126. 127) kísérleteket végzett különböz anyagokból
készült tömbökön, hogy megvizsgálja ezek viselkedését nyomási
igénybevétel hatására. így például merev mészktömböket tett ki

különböz ers nyomásoknak. A kísérleti anyagokat hengeralaki'ira

vágta. Ezeknek hosza 6—7 cm, szélessége 2—3 cm volt. Azt tapasz-

talta, hogy mészk esetében 1875 kg/cm- nyomásra a mészkben

N

Fig. 2. ábra. P—P a legnagyobb megrövidülés, M—M a legnagyobb meg-
hosszabbodás iránya.
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(liagonális repedések keletkeztek. Ezalatt olyan repedéseket értünk,
melyeknek iránya az er irányával 45 fokot zár be.

Fig. 3. ábra. Pj = a legnagyobb megrövidítés iránya; M, — a
legnagyobb meghosszabbodás iránya; AB CD = Mobr-féle síkok.

A mechanikai technológia tanítása szerint izotróp. vagyis egyen-

letes szerkezet anyagok deformálódása ágy megy végbe, hogy bizo-

nyos irányokban a testek csak összelapnlnak vagy megnyúlnak,
^'agyis ezekben az irányokban a tömegpontok valamely nyugvó-
ponthoz képest csak távolságukat változtatják, míg más irányokban
a tömegpontok fordulnak is, vagyis irányukat is változtatják, a kér-

déses nyugvó ponthoz képest. Ezeket a kitüntetett irányokat a deformá-

ció tengelyeinek nevezzük. Amennyiben gömb alakú testet deformá-

lunk, ebbl a deformáció hatása alatt ellipszoid keletkezik. Ennek az

ellipszoidnak egyik ftengelye adja a test legnagyobb megnyúlását,

egy erre merleges tengely a legnagyobb összenyomódás irányát, míg
a harmadik tengely egy közbens érték. Két tengelyen keresztül fek-

tetett sík az ellipszoidnak mindig szimmetria-síkja. Ebbl következik,

hogy valamely deformált testben mindig legalább két egyenérték
irány van. Ez magyarázza meg, hogy miért lépnek fel a repedések pá-

rosával. Ugyanazon nyomás alatt ugyanis mind a két egyenérték
iránynak ki kell fejldnie. Az ellipszoidnak a szimmetriasíkok közé

es részein a deformációs elmozdulás hosszúság- és irányváltozással

jár. Ezt az elmozdulást két komponensre bonthatjuk, egy érintirányú
vagy taTigeuciális komponensre, mely irányváltozást okoz, és egy radi-

ális komponensre, mely hosszváltozást eredményez. jSIatematikailag

kimutatható, hogy a tangenciális komponens legnagyobb értékét a leg-

nagyobb és legkisebb elmozdulás szögfelezjében éri el. Másfell kimu-
tatható az is, hogy a deformált test síkjai közül ebben a síkban van

a legnagyobb tangenciális feszültség. Ez magyarázza meg, hogy miért

keletkeznek diagonális repedési vonalak nyomóer hatására. A kze-
tekben lev litoklázisok jórészt ilyen diagonális, úgynevezett Molir-

féle (109) vonalak, illetve síkok. Ezen síkok mentén történik a ny'nnó

feszültség feloldód.-' sa diagonális eltolódások útján. A deformáció
azonban erk következménye és a deformációs ellipszoidhoz egy ha-
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sonló szerkezet fesziiltségi ellipszoid is tartozik, melynek ftengelyei

a legnagyobb nyom.ás, a legkisebb nyomás és egy közbüls érték. A di-

agonális irányok itt a legnagyobb érint irányú feszültség (Scher-

spannung, shearing stress) irányai Ezek, amint feljebb láttuk, egybe

esnek a il/oár-féle síkokkal. A két tengelykereszt egymáshoz képest for-

dított viszonyban van. Vagyis a legnagyobb nyomás a legkisebb meg-

nyúlással esik egybe és fordítva. A fent kifejtettekbl következik, hogy

a MoJir-íé\e síkok a legnagyobb és legkisebb mköd feszültségnek

szögfelezjében is fekszenek. így tehát a természetben adott il/oár-féle

síkokból a feszültségek irányait a szögfelez megszerkesztésével kap-

hatjuk meg. Laboratóriumi tapasztalatok szerint a dfoár-féle síkok

szögei a legtöbb anyagnál többé-kevésbbé megközelítik az elmélet által

megkövetelt 00 fokos értéket. Azonban rideg anyagok és plasztikus

anyagok a bels súrlódás igen eltér értékei miatt más szögértékeket

adnak; így a merev anyagoknál (például márvány) ez a szög körül-

belül 50—60 fok, mig agyagnál például általában tompa szög.

Fontos megemlíteni, hogy az egyenérték irányok közül az egyik

rendszer gyakran gyengébben fejldik ki, vagy meg sem jelenik (140).

Ennek oka lehet például, hogy az illet tömeg az egyik irányban nem
mozdulhat el olyan szabadon mint a niásikban.

Ez a deformáció nem jár a nyomásnak alávetett tömeg elfor-

lásával, a deformációs ellipszoid ftengelyei eredeti helyzetükben ma-
radnak. Lehetséges azonban az is, hogy valamely anyag a deformá-

ciós erk hatása alatt forgó mozgást is végez. Ennek legegyszerbb
esete az ú. n. nyírás (Scherung). Ebben az esetben két ellentétes irány-

ban hat er mködik, melyek támadáspoutja nem esik ugyanazon
egyenesbe. Ezért ennek a két ernek, mint erpárnak, forgató nyoma-
téka lesz. Ezen forgató nyomaték hatása következtében a deformációs

ellipszoid tengelyei diagonális helyzetbe fordulnak. Ez azt jelenti,

hogy a legnagyobb megrövidülés és a legnagyobb meghosszabbodás
iránya 45 fokot zár be az erk irányaival. A M o h r -féle síkok ez

esetben is eme tengelyek szögfelezibe esnek, vagyis az eriránnyal
párhuzamosak, illetve reá merlegesek. A deformációk eme két fti-
pusának kombinációi adják az összetettebb deformációkat, melyekkel
azonban itt nem foglalkozunk.

A diaklázisok statisztikai felmérése lehetvé teszi az uralkodó

törési irányok megállapítását. A feljebb kifejtett elvek alkalmazásá-
val az uralkodó hegyképzö erkre következtethetünk. A módszer lé-

nyege (1. 42., 133.) : megállapítani az egymással párhuzamos lithoklá-

zisok számát. Ehhez az összes rendelkezésre álló feltárások bemérése
szükséges. Hogy az eredményeket könnyebben át lehessen tekinteni,

ezeket diagrammok forrnájáhan szokás ábrázolni. Az általam alkal-

mazott ábrázolás Schmidt Eligius javaslata nyomán készült.

Lényege, hogy egy körön belül felvisszük a diaklázisok csapásirá-

nyait. Ezekre aztán a diaklázisok számával orányosan különböz dara-

bokat mérünk rá. A diagrammokat feltárásonként dolgoztam ki és a

legnagyobb diaklázis számot a kör sugarával tettem egyenlvé. Ezek
szerint a többi értékek a kör sugarára, mint egységre vonatkoznak.
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Méréseimet lelhelyek és képzdmények szerint rendeztem. En-

nek az volt a célja, hogy így koronként hasonlíthassuk össze az egyes

diaklázis csoportokat. Lehetséges ugyanis ennek alapján a hegynioz-

gások korára is következtetni. A legidsebb képzdmény minden
olyan erhatás nyomát fogja hordani, mely a területet érte. így, ha
egy repedésrendszer az egyik képzdményben megvan, de a másik-

ban nem, úgy biztos, hogy keletkezése idben a két képzdmény közé

esik.

A lithoklázis rendszerek firányait vizsgálva feltnik, hogy
négy csoportba foglalhatjuk össze ket: É—D, Ny—K, ÉK—DNy,
ÉNy—DK. Ez a négy rendszer különösen szépen látszik a pátyi
miirvabánya és az eocén feltárások statisztikáiban. Afeljebb kifej-

tett mechanikai elvek alapján a 45^—225 és 135—315 irányok körül

A TERÜLET LITOKLÁZISAINAK IRÁNYAI, KÉPZDMÉNYEK ÉS LELHE-
LYEK SZERINT RENDEZVE.

/. Triász.

1. Pátyi út murvabánya.

Csapásirányok
Litok lázisok

száma

15—195 40

25—205 35

35—215 13

45—225 65

65—242 36

75—253 60

92—170 85

115—290 60

135—315 121

170—350 120

180—360 80

2. Fekete hegyek 343 m. p.

90—270 14

170—350 12

II. Eocén.

3. Kisárok-völgy feje.

(Fekete hegyek Dk.)

Uralkodó irányok

Csapásirányok Litoklázisok

száma

45—225
135—315

4. Pátyi Kis Kopasz teteje.

135 315 7

45—225 7

5. Dolomit-murva gödör.

(Fekete hegyek Dk.)

45—225 25

75—255 4

125—305 5

135—315 6

1. A 287-3 m. p. Ék. oldalán a
szántóföld szélén lev feltárás.

55—235 1

92—170 15

155—335 18

165—345 15
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2. 287’3 m. p. Ék. oldalán lev
kfejt gödrök.

Csapásirányok
Litoklázisok

száma

5—185 10

40—220 5

75—255 15

80—260 18

90—270 10

145—325 12

150—330 15

170—350 8

3. Örházzal szemben lev kfejt,

Csapásirányok
Litoklázisok

száma

5—185 2

20—200 5

45—225 19

67—247 1

100—280 9

135—315 60

155—335 7

III. Oligocén.

1. Hosszuhajtás hegy.

(Köszörükbánya.)

Budakeszi határa.

(A vendéglvel szemben.)

Bátyi út eleje.

10—190 34

25—205 10

40—220 25

90—270 8

120—300 3

135—315 3

2. 344-es magaslat Ny. oldala.

75—255 10

90-270 3

100—280 2

120—300 3

165—355 10-14

255-ös m. p.

30—210 11

60—240 54

75—255 26

120-300 9

15—195 9

30—210 52

103—283 13

155—335 2

120—300 51

5. Hosszuárok-völgy.

30—210 « 1
155-335 3

160—340 ,8
1

IV. Szarmata.

1. Teleki úti szarmata feltárás. 2. Mézeshegyi kbánya.

17—197 7 25—205 25

25—205 1 50—230 15

115-295 9 100—280 10

150—330 25
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4. A Mézes\ölgy szarmata rögének

3. Mézesvölgyi kfejt. déli része.

Csapásirányok
Litoklázisok

száma
Csapásirányok

Litoklázisok

száma

75—255 1 13—195 5

145—325 8 25-205 1

158—338 8

40-220 1

123—303 2

V. Alsó pannoniai-pontusi rétegek.

1. Kecskés János téglagyár. (Páty D.) 2. Kecskés Sándor téglagyára.

15 195 5 30—210 12

30—210 48 150—330 12

60—240 24 170—350 16

105—285 8 180—360 4

130—310 1

140-320 3

csoportosiiló törésrendszereket, amelyek a triászban és eocénben

valamint egy oligocén elfordulásban (Hossznbegyi feltárás) lé])-

nek fel, egy észak-déli irányú nyomás l\Iobr-féle vonalainak tekint-

hetjük. Ezzel Földvári megállapítását támasztjuk alá. A triász-

ban és eocénben megállapítható, hogy a 135—315 irány ersebban
fejlett. Ebbl következik, hogy ebben az irányban a kitérés lehe-

tsége nagyobb volt mint a másikljan. Ezt azzal indokolhatjuk,

hogy ezekben a képzdményekben a begynyomás akkor lépett fel,

mik/OT ezek még nem voltak minden oldalról fiatalabb képzd-
mények közé ágyazva. Területünk triász és eocén ké]tz<lményei
tehát a harmadkor elején más helyzetben voltak, mint jelenleg
és késbbi leszakadások és vetdések útján kerültek jelenlegi hely-
zetükbe. Az oligocén feltárások vizsgálata azt mutaja, hogy ezeket
is érte észak-déli irányú nyomás a terület nyugati részen, amely
azonban a terület keleti részén DNy-i irányú er gyanánt hat, (lásd

oligocén tábláizatok és diagrammok.) Ezt azzal magyarázhatjuk,
hogy hegycsoportunk dél felé elkeskenyedik, és így a D— É-i irányú
nyomásnak csak egy Dny-i komponense érvényesülhetett a. terület
keleti részén. Igen nagy szerepet játszik területidé képzdmény.ei-
ben az É—D, Xy—K-i irányú törésrendszer is, mely különösen a
triászban és eocénlien jelenik meg szépen. Azonban fiatalabb kép-
zdményeink is mutatják nyomait, valamint a területünkrl
DXy-ra fekv Biai plató szarmatájában is igen nagy szerejiet ját-

szik (Földvári). Ezeket a vonalakat, minthogy a területünkön már
kimutatott Éd-i er irányában és arra merlegesen haladnak, kez-
detben u. n. Cloos-féle vonalaknak tekintettem. Ezek olyan tö-

rések, melyek nyomás liatására keletkeznek. Azonban ezeknek
szama minoritásban van a Mohr féle vonalakkal szemben, míg a
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mérési statisztika adati szerint ezek domináló szerepet töltenek

be területünk triászában és eocénjében. így más magyarázathoz
kell folyamodnunk. Ez az utóbbi rendszer magyarázható ugyanis
egy ÉD-i irányi! eröpár által elidézett forgó mozgással.*Egy ilyen

erpárnak a fentiek szerint É—D, Ny—K-i töréseket kellene létre-

hoznia. Szükségszer továbbá, hogy az É—D-i nyomás régebbi le-

gyen mint ez a nyíró erhatás. E'gyanis ha a nyiró mozgás ment
volna elhh véghe, akkor az É—D-i nyomásnak repedésekbe kellett

volna beletolnia, ami pedig nem hozott volna létre lijahh repedé-

seket. Ebbl következik, hogy az É—B-i nyomás régebbi volt, mint
a forgó mozgás. Willis (IG.) megjegyzi, hogy ilyen forgó moz-
gások akkor jönnek létre a földkéregben, ha valamely rétegkomp-
lexnm alatt fekv kéregrészek lüzszintes elmozdulásban vannak.
Ebbl következik, hogy területünkön a triász alaphegység alatt

egy más fizikai tulajdonságú alapzatnak kell lennie, amely D—É-i

irányú vízszintes mozgást végzett. A környezet geológiai viszonyai
alapján a kristályos alaphegységben kereshetjük ezt a vízszintes

mozgást végz mélyebh kéregrészt. Ezzel pedig .sikerült kimutat-
nunk területünkön azt a nagy regionális mozgávst, amelyet töbh

geológus tételezett fel az európai hegyképzödés magyarázatánál.
Tekintettel arra, hogy ilyen mozgások a szarmatát is érték, ennek
a korát a pannonha tehetjük az u. n. attikai hegyképz fázisba.

Itt kapcsolódnak vizsgálataink Szenté snek a Naky Kevély hegy-
csoportjában végzett tanulmányaihoz, aki az ottani vízszintes moz-
gások tanulmányozása alapján szintén sejtette egy ilyen rotációnak

lehetségét és ennek korát a mi vizsgálatainkkal egyértelmleg
az attikai fázisba tette.

^Minthogy a pannonnak pleisztocén fedjében e mozgásoknak
nincs nyoma, bizonyos, hogy e mozgásoknak legkésbb a pliocénben

kellett lejátszódniok. ^Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a máir

régebben kialakult törések mentén ezek a mozgások nem ismétld-

hettek volna meg többször. Erre a lehetségre utalnak az eocén és

triász rögök nagyobb mozgási lehetségei az ÉXy—DK-i irányban,

amit úgy is lehet magyarázni, hogy akkor az oligocén homokkövek

még nem rakódtak le a környéken, ahol ezek a képzdmények
he vannak ágyazva. Akkor A’iszont ezeknek az er hatásoknak fel-

lépése az oligocénban, szarmatában és a panoniai-pontusi rétegek-

ben csak a tektonikai nyomások ismétldésével magyarázható.

Ennek tekintetbevételével azt mondhatjuk, hogy utolsó hegyképz
mozgások melyek területünket érték, az alsó pannon után játszódtak

itt le, ami azonban csak az utolsó tapasztalatilag elérhet tek-

tonikai változás

Ezt látszik bizonyítani területünk geológiai története is, me-

lyet a képzdmények fácieseinek változásaiból olvashatunk ki:

* A folyamat szimmetriájából következik, hogy a fenti litoklázis rend-

szereket egy nyugat-keleti irányú erpár is létrehozhatta. Ez összhang-

ban áll Jaskó S. (86) Etyek-vidéki vizsgálataival.
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a triász idszakban területünkön tenger volt, mely azonban vissza-

húzódott és csak az eocén végével jelenik meg megint. Az eocén

mészk — mint azt feljebb láttuk — parti faciesü volt. Utána
szárazföldi periódus következett, mely az oligocén homokköveket
hozta létre. Majd újból transzgesszió áll be, amely a parti fáciesü

dnrvamészk, és a medence fáciesü homokok és agyagok lerakó^

dá,sára vezetett. Ez a tenger a pannonban kiédesedett, majd száraz-

földi periódusnak adta át helyét. Mindez azt bizonyítja, hogy terü-

letünk töbször egymás után ismételt slyedéseknek és emelkedé-
seknek volt kitéve, ami csak alátámasztja az ismételt hegyképzdési
folyamatok feltevését.

Ez a feltevés egyébként a legszebb összhangban áll Szentes
és van Amerom fentebb kifejtett nézeteivel, akik hegységünk-
ben szintén hosszú ideig él törésekrl beszélnek.

Összefoglalóan tehát megállapíthatjuk, hogy területünkön

kompresszió és rotáció okozta a lithoklázis rendszerek kifejldését.

Láttuk, hogy a kompresziónak meg kellett elzine hegységrögünk
elfordulását. Ez azt jelenti, hogy tektonikai folyamatok elször

nyilvánultak meg itt a földkéreg magasabb szintjeiben és késbb
a mélyben fekv alaphegységben. Megállapíthattuk, hogy az utolsó

hegyképz mozgások melyeket idben rögzíteni lehetett, az alsó

pannon utáni idre esnek. Ez lehetett a rotáció ideje. Ezzel szemben

a nyomó hatás fidejét a triászi és eocén litoklázisok alapján

az oligccénba tehetnék. Azonban ez a hatás még késbb is ismét

ldött.

Meg kell emlékezni azokról a ferde lithoklázisokról is, melyek

a tektonikai nyomás által kizökkentett rögök berogyásakor kelet-

keztek. Ezek a 40—60 fok dlés, változó irányú síkok, melyek ph

l)átyi mnrvabánya dolomitjában K-re, a Eclíete hegyekben Ay-ra

és É-ra, a 255 mag. homokkbányájában délnek tartanak. Ezek a d-
lésirányok azokat a lokális kitérési lehetségeket jelzik, amerre

a rögök lecsúszhattak. Hasonló síkokat ír le Vadász a Csvár-

nézsai hegycsoport tektonikájában (160.).

slénytani függelék.
Eocén.

Echincdiscus (Laganum) Balestrai 0 p p e n h e i m.

Oppenheim: Priabonaschichten etc. Paleontographia, Bd.

47., p. 91, Tafcl 19, Fignr 4—4b; Tafel 10, Figur 6—6b.

A forma igen lapos, hossza kifejlett példányoknál kb. 15—20

mm. Kerülete nagyjából köralakú. Vastagsága 4—5 mm. A szirmok

petaloidok, végükön zártak.

Ezt a formát eddig csak Északolaszországban ismerték. Ez aiz

els külföldi elfordulása. A fonna elég gyakori a márgás kifej-

ldésn priabonai-korú nnmmulinás orthophragminás mészben,

a pátyi fkút körül. (Páty Dk.)
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Szarmata.

Tapes gregaria P a r t s c h var. vitaliana d’O r b i g n y

Hörues: Tertiíirstudien. Jahrbuch dér K. u. K. Geol. R. A.

Bd. 24. P. 41. Tafel2, Fig. 13.

A formák hossza 15—18 mm az átlagos példányoknál kb. 12

mm szélességgel. Ers alakbeli és nagyságbeli variációt tapasztal-

hatunk. Igen nagy tömegben található a Pátyi INIézeshegy szarmata
kfejtjének fels szintjében. Többnyire kömagok találhatók belle.

A héj szerkezetérl a kagylónak lenyomatai adnak felvilágosítást.

Ennek alapján látható, hogy a héjon koncentrikus növedék vona-
lak voltak.

K. Hörnes ezt a formát a kisinevi közép-szarmatából ismer-

teti. Ez a forma ersen különbözik a Trapes gregariától a maga
megnyiilt alakjával.

Fig. 4. ábra. a)= Tapes vitaliana d’ 0 r b., K.-szarmata (?) (IMézes-hegy,

Kfejt). — b)=:; Echynodiscus (Laganuin) Balestrai O p p e n h e i m
nummulinás-orthophragminás mészk (Páty—Fkut).

The area in cpiestion is of a cover of 35 square kilometres,

and is fornied by Triassic Dolomites in the North of Ladinian age.

Somé little occurences are to be found southward, biit the lót of them

sunk down following fault dislocations.

The Eocéné period is represented by clays of different colour

found in borings, and by a little „Horst“ of qnadratic sliape formed

by Nummnlitic Limestone of Priabonian age. Tts age was stated by

the stratigraphical examination of its faiina. The lót of the fossil
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matéria! I had got hy favour of the Paleontological Departement
of the Hungárián National j\Inseum. Concerning particulars I refer

to the l'auna-list publislied in my treatise. An iiiteresting feature

of this fauna is its ricliness in eorals and echinides. From the latters

the occurence of Eehinodiscus (Laganum) Balestiaii Opp. — a typical

fcssil of Priabona — might be worth mentioning. This is — in my
be^t knowledge — its first occurence menlioned beside Italy.

OUfjocene sandstones play a great role on the surface of the

I ast of our area. The lót of them is of Upper Oligocene age.

The Miocéné age is represented by conglomerates — known as

of Mediterranean age in many other parts of the Hungárián Middle

INIountains and by the iimestone and sandstone of Sarmatic age. An
interesting feature of the Sarmatian beás of our t(|irritory is the

occurence of bryozoic Iimestone of próba bly Middle Sarmatian age

at the quarry of the Mézeshegy near Páty. I found here Tapes vitali-

ana D‘Orb., Macira vitaliana var. fabreana D‘Orb., and the colonies

of the Bryozoa Eschara cf. compressa Eichw.

The Bryozoa characterise in generál higher levels of the Sarma-

tian Beds. On hasis of the resecharches of I. Meznerics at Tinnye,

and the description of Hantken about the Bryozoa occurence at Perbál,

we are entitled to suppose the existence of Middle Sarmatian layers

in this region. N. Andrnssow and S. Gillet supposed already the

existence of these layers in the Panonian Basin. This occnrence is

a new proof of their existence there besides the discovery of Nube-

cularia novorossica Karr. et Sinz. by Z. Schréter at the boring-hole

of Balatonföldvár.

The Pliocene deposits are formed by clays of Fuder Pliocenic

age with the fauna of the maris of Beocin in Jugoslavia. Our deter-

mination of the stratigraphical position of this clays was supported

by the occurence of Bunolophodon longirostre Kaiipp. in the clay

of Páty. This Probiscid was living in the F'nder Pliocene period

after G. Schlesinger. Beside this there occur sands free of fossils and

colonred clays from this period.

Plcistocene deposits are formed here by clays, loes and sand.

Concerning iectofiics this region is a periferic fault-zoue of

the moutains of Buda. (A. Földváry, 1934.)

On hasis of microtectonic researches we found a former phase
of repeated compression of the S-N direction and a later phase of

shear of the same direction of Pliocenic age. The pure rotational

stress was in connection with a horizontal movement of the under-

tying cristalline rocks of the direction of S—N (on hasis of B. Wil-

lis fl65.] ).
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