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Von F. v. Pávai Vájná'.

,
A Magyarhoni Földtani Társulat 1926. november és 1927. már-

cius havi szkülésén tartott eladásombán (Magyarország hegysé-

geinek szerkezeti vázlata) különösen a Pécsi hegység déli és északi

(Szászvár) teremén, a Balatonfelvidék Litéri-törés néven bevezetett

tektonikai vonala mentén és a borsodi Blikkben, meg a Bihar- és

Béli-hegységben mutatkozó reátolódásck alapján mutattam reá

arra, hogy a Magyar-Horvát terciér-pleisztocén medencében és

annak a peremén lev hegységeinkben valóságos áttolódások van-

nak s így azok nem tekinthetk egyszer táblás területek rögökre

szabdalt hegyeinek. 1 A szászvári elmozdulások koráról megállapít-

ható, hogy ott a szenes liászrétegek az alsó mediterrán üledékekre

tolódtak reá, s a pécsi kadettiskola melletti mezozoós képzdmények
pedig a pannoniai emelet homokrétegeire mozogtak reá, tehát a

régebbi felfogással szemben kimutatható, hogy a Magyar-Horvát
medencében megismert fiatal tektonikus reds elmozdulásokkal egy-

idben és kapcsolatosan a sziget- és peremhegységeink is egészen

fiatalkorú kimozdulásokat rögzítenek, st azok valóságos reátolódás-

számba jönnek, ami a tektonikus mozgások viszonylagosságából

önként következik is.
1 Hangsúlyoznom kell. hogy ezt az, elgondolá-

somat a bányászati és közvetlenül szerzett adatokon kívül különösen

az id. Lóczy L a j o s-féle Balatonfelvidéki geológiai térkép tüze-

tes tanulmányozása érlelte meg bennem és sokban kaptam annak

idején — a gondolatok kicserélése alkalmával — ilyesmiben támo-

gatást az idközben elhalt B ö c k h Húg ó h. államtitkár úrtól.

Már akkor utaltam reá, hogy hegységeinkben a fiatal elmozdulások

gondolata nem új, hiszen a román geológusok a Kárpátok küls
övében régen írtak már „post pliocén“ mozgásokról.

Említett tanulmányomban a Budai hegyeket is mint a pászfá-

sán szedimentálódó alpes-kárpáti bels harmadik geoszinklinális

egyik részét tárgyalom, s mint ilyent hoztam összefüggésbe a dél-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1931. évi április 8-i

szkülésén.
1 Pávai Vájná Ferenc div. Magyarország hegységeinek

szerkezeti vázlata. (Földtani Közlöny. 1930.)



2 Pávai Vájná Ferenc

nyugatra és északkeletre szomszédos hegyeinkkel, melyeket termé-
szetszeren már eredetileg is gyrdéses elmozdulásokat mutató
képzdményekként iparkodtam bemutatni. A közvetlen Buda körüli

hegyekben már akkor is gyjtöttem a gyrdésekre vonatkozó ada-
tokat, s térképeimen természetszeren ilyen irányban részletesebb

adataim vannak, mint amilyenekre annakidején boldogult Scha-
i'arzik Ferenc, 2 illetleg Fér e nézi Is t vár 3 utalnak. Ezt
csak azért hangsúlyozom, hogy nem csak én láttam és látok az
általánosan táblás, rögökre szakadt hegységnek tartott Budai
hegyekben gyrdéses tektonikát. Bízom benne, hogy most bemuta-
tandó adataim még a reátclódásos reds mozgások dokumentálására
is alkalmasak lesznek.

Fig. 1. ábra. Szaruköves szenes pala a Gellérthegy Dunafelli oldalán.

Hornsteinführender Kohlenschiefer an dér Donauseite des Gellért-

Berges.

A Gellérthegyi Sziklatemplom Bizottság vezetségének kíván-

ságára a m. kir. Földtani Intézet igazgatója utasított, hogy az 1930.

év telén ott lefolytatott munkálatokat naponta kísérjem figyelem-

mel. Mivel közben sokszor egy-két óra szabadidm is volt, azt arra

fordítottam, hogy közelebbrl is megvizsgáljam a Sziklatemplom

környékét. Els említésreméltó megfigyelésem az volt, hogy a

Sziklatemplomot is magábafoglaló fels-eoeénkorú breccíás homok-

2 S c h a f a r z i k Ferenc : A Szent Gellérthegy geológiai múltja
és jelene. (Terin. Tud. Közi., 1926.)

3 Ferenczi István: Adatok a Buda-Kovácsi hegység geoló-

giájához. (Földtani Közlöny. 1925.)
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k fekü jében lev vastag, szintén sokszor szaruköves dolomit bieccia,

különösen a Dunával parallel törések mentén és fekü részében any-

nyira el van bontva a hforrások behatása által, hogy! az felülete-

sebb megtekintésre szaruköves, meszes homokknek látszik s az

ember azt hinné, hogy a dolomit-breccia csak a Gellérthegy lábához

támaszkodó, jóval fiatalabb képzdmény. Tudjuk, hogy régen Duna-

terrász maradványának is nézték. Gondosabb megtekintés meggyz
arról, liogy ez a dolomit-breccia tovább is folytatódik a fels-eocén

szaruköves, meszes homokk alatt, csak az ENy—DK i irányú itteni

Duna vonalával parallel töréseken felszálló hévvizek bontották el

alaposan és így látszatra egynembbé és egyenletesebbé tették.

Tehát ez a dolomit-breccia kétségtelenül a fels-eocén szaruk
brecciás homokk feküje — s megfigyeléseim szerint — nemcsak
a fels-eocén tenger abraziós párkányára szorítkozik — bár kétség-

telenül ott a legvastagabb — hanem megvan a brecciás homokk
meredeken a Gellérthegy dolomitjához támaszkodó része alatt is,

bár ott inkább dörzs-breccia jelleg.

Ennek a konglomerátumnak a kormegállapitása kövületek

liíjján nem is olyan egyszer, mint gondolnánk, éspedig azért nem.
mert a fekjében, a Sziklatemplom alatt kezdd alsópark kerítés

fels vege elölt egy más kifejldésig márgásabb, st szénpalás szaru

köves (tolom it-brecciát latálfám, mint dolomitra települ legmélyebb

fitalabb üledéket. (1. ábra ) Ez pedig annak a jele, hogy ez a mélyen
kicsorbított dolomitpadka már a fels-eocén szaruköves homokk és

bieccia kiképzdése eltt megvolt, st annyira megvolt, hogy rajta

nyilván a fels-eocént megelz mélyebb eocén emeletek alatt kikép
zdött szenes formációk valamelyikének idejében szintén mocsaras,

humózus lerakódás képzdhetett. Vagyis a Gellérthegy dolomit
jának ezt a DK i csorbáját nem a fels-eocén abraziója mosta ki,

hiszen akkor nem telepedhetne a dolomitra a konglomerátum eltt
kiképzdött, kétségtelenül idsebb szénpalás breccia!

Óbudán még két helyen ismerjük szénpalás képzdmény fel

törését. Az egyik az óbudai cementgyárban van, szintén közvetlenül
az összetöredezett dolomitra települve, s a másik, a szépvölgyi, a

Budai ügyekben legidsebb triásztag, a szaruköves rnibli-mészk
kaotikusán gyrt feltörése, feltoiódási vonala mentén, mintegy arra
reákenve. Az elbbire, úgylehet, én hívtam fel a Földtani Társulat
egy, a múlt években odavezetett kirándulásakor — elbbi megfigye-
léseim alapján — a figyelmet, az utóbbit Böckh Hugó mutatta
meg nekem is még az 1920-as évek elején.

A gellérthegyi elfordulás és a cementgyári is numullinás
üledék alatt a dolomiton van rajta, s így megközelítleg a fels
eocént megelz,mélyebbeocén szenes formációk valamelyikével
hozható bérviszonyba. Ezt azért hangsúlyozom, mert a késbb tár-

gyalandó tektonikus mozgások idejére ennek alapján is kell majd
következtetnünk.

Bár magában is érdekes, hogy a fváros belterületén, a
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Gellérthegy sidk óta feltárt, Duna felli, tehát szemeltt lev
oldalán is lehetett még egy, az irodalomban nem említett kzetel-
fordulást találnom, ennél sokkal nagyobb jelentség a vékonyan
pados dolomit- és mészkrétegeknek az a kaotikusán gyrt részlete,

amely a Gellérthegy legdélibb, tehát a Sziklatemplom alatti részén

áll elttünk. A fváros közvetlen környékére vonatkozó geológiai

adatokat felölel Schafárzik-Vendl Geológiai kirándulások leírá-

sában a fenti szerzk azt írják, hogy „aránylag még legjobban

látható a dolomit rétegzdése a sziklás oldal legdélibb konglomerá-

tum-padokkal fedett, elkeskenyed végén, a villamos vasút meg-

állója szomszédságában'
1 — - tehát ott, ahol a mellékelt fényképen

Fin. 2. ábra. A gellérthegyi sziklatemplom alatti raibli mészköves át-

tolt' pikkely. Die iiberschobene Raiblerkalk-Schuppe arn Gél lért- Berg,

unterhalb dér Felsenkapelle.

is jól látható kaotikus gyrdés maradványát találjuk. (2. ábra.)

Ennek a rövid leírását a következkben adhatom: a Gellért-

hegyet keletrl övez kertszegély kkerítésének déli végén, közvet

lenül a kkerítés magasságában, elég éles, mintegy 8° alatt a Duna

felé lejt vonal metszi el a jól és aránylag vékonyan pados dolo-

mitos mészk rétegeit, amelyek eleinte kb. ENy-felé dlnek 40—50"

alatt, fokozatosan ellaposodva, s ezután megközelítleg 15 h felé 60"

alatt meredeken ellenkez irányban, majd a magasabban lev es

félig befalazott üregben egy kis éles redt s annak mintegy a fed-

jében egy szk, ei nyesett szinklinálist latunk, amelyhez a befalazott

részben újabb összepréselt rétegformák csatlakoznak. Alul, amint
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említetten), éles vonallal ezt a gyrt kzetsávot egy rétegzettnek

egyáltalán nem mondható dolomitszer kzet metszi, tehát jól lat

szik, hogy arra reá van tolódva s az érintkezésnél míg kevés dörzs

breccia is megfigyelhet, addig az alig 1 m vastag gyrt és elmosott

szelvényre közvetlen a felseocén szaruköves breoeiás homokk
települ. Maga a kaotikusán gyrt kzetpikkely és fekje is termé-

szetszeren magában apróin zúzott és megint cementezett, amely
összezúzódás az erteljes hegymozgás következménye és egyik

bizonyítéka.

Kérésemre a Földtani Intézet ehemiai laboratóriumában
Finály István és Szelén yi Tibor urak meghatározták a

Gellérthegy néhány kzetének Mg tartalmát, s amíg a Rudasfürd
feletti fdolomitban s az erteljesen gyrt rész fekjében is dolo-

mitnak megfelelen sok Mg-t találtak, a gyrt íész kzetében a Mg
csak nyomokban volt kimutatható; míg viszont az attól keletebbre

fekv rétegek dolomitnak bizonyultak. Ez megfelel Se li r éter
Zoltán fgeológus r megfigyelésének, mely szerint 1906-ban,

amikor a Gellérthegy alját rendezték és ott a mai Barlangtemplom
északi szája alatt lépcsket építettek, egy ersen összezúzott szerke-

zet mészkövet tártak fel, amelynek egy kézipéldánya a Földtani

Intézet gyjteményében ki is van állítva, „raibli mészk" névvel.

Ebben Finály István úr szintén csak nyomokban talált Mg-t.

Éppen úgy, mint Szel én yi Tibor úr is aránylag kevés Mg-t

mutatott ki az említett lépcs mellett ina látható kzetekbl. Tehát

a Gellérthegy déli végének a Sziklatemplom alatti alsó, gyrt szikla

részérl az eddigi ismeretek alapján kimondhatjuk, hogy az nem
dolomit, hanem tektonikusán ersen összetört, fdolomitnál idsebb
raibli mészk, amely fel és reátolódott a dolomit szintén össze-

zúzott és hforrásoktól átjárt, egészen rosszul rétegzett részére. Ezt

a pikkelyt azonban egy még felseocén eltti abrázió pár méter
vastag rész kivételével elmosta úgy, hogy ma csak a képen látható

kis része maradt meg. Ezt a kétségtelenül Budapest egyik legérde-

kesebb geológiai jelenségét a múlt évben az a veszély fenyegette,

hogy elfalazzák. Ezt a tektonikusán összezúzott, meszes pikkelyt
ugyanis a régebb magasabb nívón feltör hforrások kilúgozták s

késbb a Duna elmosása és a légbeliek hatására benne üregesed és
képzdött. A Sziklatemplomnak els építkezésekül egyesek annak
alátámasztását látták szüskégesnek ebben a mélyebb fekvés eresz
ben, s így annak kétségtelenül igen tanulságos gyrdöttség déli

felét kfalazással betömték. Szerencse, hogy másik fele ettl az elta

kávástól megmenekült, s így ezt a gyönyör tektonikai példát az
abrázió után az emberi fölös elvigyázatosság sem tudta a felfedezés

alól kivonni. Az bizonyos, hogy e falazáskor is alkalom adódott
arra, hogy tektonikája felismertessék.

A harmadik dolog, amivel foglalkoznom kell ebbl az alkalom
ból, magának a Gellérthegy fdolomitjának a tektonikai helyzete.

Ismeretes, hogy Sch a farzik Ferenc -felismerte, hogy a
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Gellérthegy egy dolomitredönek az északi szárnya. A Gellérthegy

dolomitjának rétegzdését azonban sokan litoklázisoknak minsítve,

kétségbevonják. Ezt a kényelmes felfogást eddig sem osztottam. Fel

kell hívnom a figyelmet arra a helyre a Gellérthegy aljában, ahol

a második park kerítése délfelé végzdik; ott ugyanis a kerítés

vége egy olyan sziklarészhez támaszkodik, amelyen a vékonyan és

vastagabban pados dolomit rétegzettsége minden kétségen felül jól

látható (3. ábra), csupán csak az a feltn, hogy ez a rétegzés nem
északi, hanem enyhén északkeleti (kb. 2 h irányba 18—20° alatt),

A felette délre, közvetlen a breccia alatt lev sziklán azonban
ugyanez a dolomitféleség még jobban kelet felé hajlik (kb 4 h irá-

nyába 40—50 3
alatt) s északra, egy másik sziklarészben meg észak

nyugati dlés dolomit réteget látunk (kb. 21 - 22 h irányába 2Y
alatt). Vagyis a rosszul rétegzett fdolomit fekjében egy pados
dolomit ferdén elmetszett red-masja áll elttünk. Tehát nemcsak
a régen emlegetett gellérthegyi red keleti szárnya látszik, hanem
a rednek a magja is megfigyelhet. Ez pedig egy délkelet felé

bukó, feltolódott í ed-boltozat képét mutatja ,ami összhangban van

az elbbiekben fekben ismertetett, sztratigrá fiailag is mélyebb
jelleg mészköves áttolódott pikellyel.

Az elmondottak alapján a Gellérthegy dumaparti oldalának

szerkezeti leírását a következkben adhatom meg.
A Sziklatemplom bejárata alatt egy nagyjából déli irá-

nyú fiatal vetdés a felseocén és meszes pikkely maradványt
levetette, úgyhogy a felseocén szaruköves homokk teknszereu
mélyebb szinten fekszik elttünk, amelyet a Sziklatemplom eltti

sziklafalban jól láthatunk. Ez a vet a befalazott üreg déli végénél

halad ferdén felfelé. Ahol ennek mentén a hforrások feltörve bele-

ütköztek a felseocén homokkbe lefelé tekint belül felül zárt

üregeket vájtak ki. A vettl északkeletre a befalazott rész alatt

rézst felfelé, a kert kerítés falmagassága irányában lev pikkely-
vonaltól lefelé dolomit települ, s erre tolódott ferdén felfelé — az él-

ném falazott üreg magasságának megfelel vastagságban — a mész-
köves pikkely maradványa, amely észak felé az els bekerített park-

részlet lépcsi alatt húzódik el, amint azt 1932 nyarán a Pálos-

rendház alapozásakor is láttam. Ennek a fedjében — tehát már
az abráziós letárolás után — képzdött ki a felseocén szaruk,
brecciás homokk és annak dolomit brecciás konglomerátuma alatt,

a szénpalás szaru köves dolomitbreccia, mint valamelyik mélyebb
eocénszéntelep sziét képviselje. Innen felfelé az els park fels
végénél a felseoeén szaruköves homokk majdnem az úttest szín-

vonaláig hajlik le, s teknszereu megint felhajolva, megszakítás

nélkül tart meredeken fel a Citadella magasságáig.

A két parkrész közötti bekerítetten rész fels végén látjuk a

járda felett a második feltolódott dolomitred jól rétegzett magjá-

nak keleti szárnyát ,s valamivel magasabban a nyugati szárnyát,

míg a Rudasfürd felé és fel a Citadelláig a fdolomit vastagon

pados, nagyjából északnyugat felé dl vetdésekkel átjárt rétegei
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következnek. (3. ábra.) A Gellértszobor feljárójának élfalazott részén,

amint S eh a far zik Ferenc után tudjuk, egy tangeuciális törés

mentén a budai márga szinklinálisa támaszkodik hozzá a feltolódott

gellérthegyi fdolomitrcdhöz. A kurtákhoz hasonló megfigyel
sókról számolt be Földvári Aladár a Sashegy északkeleti olda-

láról.4

Ezek alapján a Gellérthegyet egjj északnyug itról délkeléi felé

elmozdult fdolomit rednek tekinti! fjük, amelynek fakiijében ,
az

els dolomit tagra, a Sziklalemplom alatti déli hegycsiirskön még
egy közben só', kaotikuson gyrt raibli mészköves pikkely tolódott reá.

Fig. 3 ábra. A gellérthegyi fdolomitred magjának rétegei. — Die
Schiehten im Kern dér Hauptdolomitfalte am Gellért-Berg.

Ami ezeknek a mozgásoknak a korát illeti, a Sziklatemplom
alatti áttolódás az eladottak alapján eocén eltti kell legyen,

hiszen a mélyebb eocén szénpalás képzdmény már a letarolt hátára
telepszik, tehát itt valamilyen eocén eltti erteljes hegymozgás

4 Földvári Aladár: j feltárások a Sashegy északkeleti
oldalán. (Földtani Közlöny, LXIII. kötet, p. 221—223.)
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analógiáját kell keresnünk. A fdolomitred kialakulása szintén az

eocénnél fiatalabb kell legyen, de viszont a felseocén szaruk-
breeciás homokk és orbitoidás mészknek a Gellérthegy déli

oldalán való meredek felállítotts.ága egy késbbi, eredeti település-

bl való kimozdításának a bizonyítéka, amely megnyilatkozik a

Gellértszobor táján S c h a f a r z i któl említett budai márga szin-

klinálisos felhajlításában is. Hogy ezeket a fiatalabb fel- és áttoló-

kig. 4. ábra. A szépvölgyi raibli mészk pikkelyes feltolódásának képe.

1. ersen gyrt és összetöredezett szaruköves mészk. 2. dörzsbreccia

mélyebb eocén szenespala darabokkal. 8. nummulinás eocén mészk.
4. bryozoumos felseocén márgák. —

- Die schuppenförmige Überschie-

bung des Paibler Kalkes im Szépvölgy. 1. stark gefalteter und zer-

trümmerter hornisteinfiibrender Kaik. 2. Reibungsbreccie mit Stiicken

des Kohlé n scliiefers aus dem tieferen Eozan. 3. eozáner Nmnmulinen-
kalk. 4. bryozoenführende, obereozáne Mergel.
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dásos mozgásokat megértsük, a szépvölgyi raibli mészk kibukka

nását kell segítségül hívnunk.

A szépvölgyi raiblimészk feltolódása a Pálvölgyi cseppk
barlangon felül lev eocén mészk fels kbányája fels végén van

a patak medrében és annak baloldali martjában. Helyzetét a mellé-

kelt 4. kép mutatja. Délnyugati szomszédságában a Pálvölgyi és

Látóhegyi, meg Jordán-barlangokat magába záró bryozoumos és

nnmmnlinás mészk lapos védjét találjak, ezt a redt a Mátyás-

begy nyugati oldalán átböki a raibli mészk és szaruköves dolomit

redmag, amely ebbl az erteljes mozgásból kifolyólag megint
csak kaotikusán össze van gyrve és darabokra törve, amint azt

megelz szerzk is említik. A triász redmag hullámos vonalú, 13 h

leié dl feltolódási sík mentén került feltárásba. Ezen a tektonikai

vonalon egy szénpalás márga dörzsbrecciáját találjuk összetört

szarukvel. A szénpala nyilván valamelyik mélyebb eocén szén-

formáció tagjának felel meg, s onnan ragadta magával az alatta

lev triász redmag s hozta fel a bryozoumos legfels eocén-tag
magasságába. Tehát a feltolódás megfelel legalább is a széntelepek

feletti eocén lerakódások vastagságának. Az áttolódás mérvének
nagyságára a rendelkezésre álló feltárások nem adnak feleletet. Az
elmozdulás idejére az a körülmény mutat reá, hogy amíg a tekto-

nikai vonal a nummulinás mészkövet áttöri, a budai márgák fia-

talabb rétegei azt letakarják. Tehát az a felseocéh nummulinás
és orbitoidás mészkövek letelepedése után és a budai márgák
letelepedése elején játszódott le.

Nem tartom lehetetlennek, hogy a Mátyáshegy északi tet-
részén a raibli mészk fediében következ szaruköves dolomit
mint önálló pikkely, még késbb is tovább tolódott, a Gellérthegynél
és cementgyári fdolomit elfordulásnál magasabb térszínre. Ez a

kérdés azonban további részletvizsgálatokat igényel.

Egyelre addig, amíg a tektonikát illetleg a Budai-hegyeket

és a többi mezozoós hegységeinket revízió alá verniük, úgy látom,

hogy a Budai-begyek mezozoikuma éppen úgy, mint azt a Pécsi

hegységben vagy a Balaton-fel vidéken látjuk, már a kiképzdése
alatt lapos brachyantiklináUsos védkbe gyíírdött. Ezek a redzé
sek már a felstriász vége felé erteljes kién el kedést mutatnak fel

az említett két hegységben is úgy, hogy a jóra és kréta szedimen-

táció már ott is csak a nagy redk közti teknkre szorítkozik, míg
a Budai-hegyek az üledékképzdés alól egészen kiemelkednek. Ez a

kiemelkedés a jóra és kréta idszakban olyan nagyarányú volt,

hogy mint azt a Sziklatemplom alatti Gél lért hegy-részen mutattam
be, a fdolomitra reátolódott a raibli-mészknek és az azt fed,
vékonyan padozott, meszesebb dolomitnak a szembetnen gyrt, s

brecciásra apróra tört pikkelye. Ez a pikkely azonban még a fels-

eocén alatti, mélyebb eocén szenes formációk kiképzdése eltt, alig

4—5 m vastagság kivételével elmosást szenvedett. Ennek a mész

köves pikkelynek a kialakulása és mozgása egyelre a mezozoikum
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'régére tehet az úgynevezett larámiai, vagy ennél valamivel id-
sei )1 > hegyképzdés idejére.

Ezeket a nagyobb arányú kiemelkedéseket az ótereiér elején

Budapest környékén is nagyarányú beszakadások követték. Tudjuk,
hogy ilyen helyeken képzdtek ki az idsebb eocén széntelepeink,

amelyeket fokozatosan transzgredált a fiatalabb eocén sós tengere

és jellemz nummulinás szedimentumaival takarta be a triász hegy-
ség további egyes részleteit is.

A felseocén végén a régebbi reds, pikkelyes szerkezet mozgá-
sai megint megelevenedtek, s a Gellérthegy fdolomitjának reds
pikkelye tovább tolódik fel s letarolt orra eltt meredeken fel-

tor kiszólja a szaruköves breccia felseocén homokkövet a Gellért-

hegy déli oldalán és meredek szinklinálisban ragadja magával. A
budai márga letelepülése alatt ez a tektonikus mozgás is megsznik,
amit az bizonyít, hogy a budai márga már helyenkint máig leta-

karja a dolomitredt, pl. a Nagy- és Kis-Gellérthegy közötti részen.

Ugyanilyen keni mozgást képvisel a szépvölgyi raibli-mészk
gyrt pikkelyeinek feltörése a Mátyáshegy nyugati oldalán, amely
jól láthatóan áttöri a nummulinás mészk rétegeit, de még
elfedik a budai márga fiatalabb tagjai. Hasonló korú dolo-

mitfeltörést mutat az óbudai cementgyár feltárása is, ahol az

északi oldalon a fdolomit mintegy a hátárakenve hozza fel a.

mélybl a nummulinás mészknél idsebb szenes pala dürzsbieecn

szer foszlányait. Itt úgy látszik, hogy még a nummulinás mészk
sincsen egészen áttörve. Valószínnek tartom, hogy a Mátyáshegy-
tl északra, a Hármashatárhegy—Csúcshegy irányában még vala-

mivel fiatalabb pikkelyes elmozdulásokat is sikerül kimutatnunk.

Ezeket a mozgásokat azután a kiscelli agyag elnyomulása
követte, s ennek letelepedése vége felé végérvényesen visszasüllyed

a Budai hegységnek a mai Duna vonalától keletre es rész és

így teret engedett a vastag neogén üledékek leülepedésének, ame-

lyek már hozzátámaszkodnak a mai felszínen lev Budai-hegyek-

hez, tektonikájukat azonban preformálja lesüllyedi alapjuk vázolt

hegyszerkezete.

A Budai-hegység eocén végi pireneusi hegyképzdés pikkelye-

elmozdulása természetesen megmozgatták a már leülepedett eocén

üledékeket, s azokat aránylag laposabb redkbe gyrték, st ez

még jól meglátszik a budai márgán is mindenfelé, a Sashegy és

Mátyáshegy közötti változatos felépítés hegységrészeken, ahol a

f- és mellékredzéseknek már eddig is egész sorát sikerült kinyo-

moznom. Természetesen ezek a mozgások tangenciális és radiális

törésekkel is behálózták említett kzeteinket, ezek azonban szembe-

ötl voltak ellenére sem tudták elfedni az eredeti gyrdések , pikke-

lyes tektonika alapvonásait, s azok a bemutatott példák után —
bízom benne — még nagyobb számban fognak ismeretessé válni az

ez irányú részletvizsgálatoknál.

Még csupán arra kívánok reámutatni — és ezt különösen a
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gyakorlati .szempontok szem eltt tartása miatt teszem — hogy ha
az elmondottak szerint a Budai-hegyek reds, pikkelyes alapvoná
súak s ezek a redzések a keleti oldalon a mélybe süllyedtek, ott

logikusan feltételezheten, a rögökre szakadáson kívül redzöttsé

giikkel a felettük szedinientálédó neogén üledékek rerlzétét pre-

formálták meg, s ezek a — hogy úgy mondjam — szedimentálódási

redk a késbb neogén medence felé vándorló orogenezis hatása

alatt ma is tovább gyúródnék, alapját kell képezzék a pesti oldalon

meginduló szénhidrogén- és hév vízkutatásoknak, amint már is bébi

zonyosodott, hogy a Zsigmondy V i 1 in o s-féle, Margitsziget fels
végén lev kút, az óbudai cementgyárnál lev dolomitpikkely csapá-

sában találta meg a hévvízvezeí budai márgát Ili) méter mélyem
s ettl délre, a sziget közepén 220 méteres medd fúrás is még
csak kiscelli agyagban ért véget. Viszont — amint az 1930. évben
mélyesztett 30.—35 méteres fúrások, összhangzásban a 3-5 méterig
ásott kéziaknáimmal, megállapították — Z s i g m o n d y V i 1 m o s

szerencsésen telepítette a városligeti mélyfúrást a Gellérthegy reds
pikkelyeinek leszakadt része felett kialakult pleisztoeén-neogén

redinek egyikébe. Ezt tudva, elrelátható volt hogy mindkét
helyen sikerült megtalálni a Józsefhegy és Gellérthegy hévforrá-

sainak folytatását; de viszont néhány, a margitszigeti kútnál
mélyebb fúrás másfelé, a pesti oldalon még kiöml vizet sem
kapott utána, nemhogy hévforrást fakasztott volna. (Amint az a

tektonikai viszonyok figyelembevételével nekünk a Rudasfürdnél
1932-ben háromszor is sikerült.)

Tehát ezen az utón kell haladnunk a fváros környéki szén-

hidrogén és hévviz kutatásoknál, mert ez a geológiai alap vezetett
a távolabbi Alföldön is a hajdúszoboszlói, karcagi és debreceni ér-

tékes íöldgázas hévvizek feltárására.

\ eriasser beweist das Vorhandensein dér Kohleuschiefer des
t ieferen Eczrins und des Raibler Triaskalkes am Gellért-Berg in
Budapest. Letzterer wurde in den südlichsten Feisen des Gellért
Berges in dér Gestalt eii:er voreozánen Schuppe auf den Haupt-
dolomit ii berschoben. fi bér diese Schuppe des Raibler Kalkes wurde
nach dem oberen Eozán eine neuere, aus Hauptdolomit beste-
hende Falté gestaut. Eine weitere Schuppe des Raibler
Kalkes durchbricht im Szépvölgy die eozánen Sedimente, wobei
die Linie dér t bersohiebung nur durcli jiingere Schicliten, nament-
lieli durcli den Budaer- (Ofner-) Mergel verdeckt ist. Bei dér
Óbudaer (Altofner) Zementfabrik ist eine ahnliche Schuppe des
Dolomits anzutreffen.


