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1929—30. években földtani megfigyeléseket gyjtöttem a Buda-
Pilisi hegység Nagykevély hegycsoportjában. Megfigyeléseimet a

Dunától a csobánkai törésvonalig, valamint a Solymári völgytl
a Dera patakig (Porrázig) terjesztettem ki, mintegy 100 km2 hegyes-
völgyes, dombos vidékre. A területet a Nagykevély 534.8 m magas
csúcsa uralja, amely körül Rómaifürd, Csillaghegy, Békásmegyer,
(Budakalász, Pomáz, Üröm, Piliskorosjen és Csókánka községek
települtek.

E felvétellel kapcsolatban igyekeztem ennek a területnek

hegyszerkezeti kialakulásához is adatokat gyjteni. Célom az volt,

hogy a szerkezeti mozgások idbeli egymásutánját, megnyilvánulási
módját, energiáját, általában a kialakulás formáját rendszerbe

állíts- ; sajnos, ez az igyekezetem csak kis részben sikerült.

A feltevés, amelybl kiindultam, az volt, hogy területünkön az

Alföld peremét képez bels peremi hegységen állunk, melyre
hazánk két nagy szerkezeti egysége, a Kárpátok koszorúja és a

Pannon masszívum tektonikai kialakulása rányomta jellemz bélye

gét. Ezért szükséges, hogy a Nagykevély környékének földtörténeti

kialakulásában a tényleges megfigyelésekbl tovább következtetve,

a paleozoikum bizonytalan tájképéig visszalapozzunk.

Hazánkban a variszkusi hegyszerkezet f vonásait már nagyon
bajos rekonstruálni (!)). \ adási z Elemér a Mecsekben feltételezi

a variszkusi gyrdéseket (1), Pávai Vaj na Ferenc (2) pedig

á Dunántúl többi középhegységére is átviszi azt. A Keleti Alpok
bán (3, 4) és a Kárpátokban (5. (J) észlelhet gyrdések alapján

L i m a n o v s:z k y (7) a Tokaj— Bükk—Mátra—Cserhát— Visegrádi

hegység helyén tételez fel variszkusi gyrdést. Nyílt kérdés marad,
vájjon kialakultak e az Alföld helyén a karbonkori képzdmények,
avagy abban ez idben is létezett egy központi masszívum, mint
azt Staub (8) feltételezi.

Valószínnek tarthatjuk, hogy ez a hegymozgás emelte fel a

Velencei hegység gránitlakkolit tömegét a felszín közelébe, amely
mozgás a Budai hegyek helyén is éreztette hatását.

A hegyszerkezeti egyöntetség alapján feltételezhetjük, hogy
területünkön a permi relatív térszínemelkedés után (mely talán

az egész permokarbon gyrdési folyamatot létrehozta), valószín

ü
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lég már a triárz elején a Budai hegyekben is megii dúl a tenger
fokozatos transzgressziója, a terület ritmikus süllyedése. Ezi az
epirogenetikus mozgás számos oszcillációval mehetett végbe. Joggal
feltételezhetjük, hogy a Tethys medencéjének fokozatos süllyedése
nagyobb területet juttatott a tenger hullámai alá és így a triász

képzdményei terület’, kön is nagy vastagságban szedimentálódtak.
Ezzel a feltevéssel tulajdonképen egy típusos peremi geoszin

klinális jellegét rdjuk területünknek Ebben a fokozatosan süllyed
geoszin klirálisban a szedimenturaok hatalmas vastagságban rakód
tak le. melyek mind mélyebbre süllyedtek. Végül is a felhalmozódás
a folytonos süllyedés folytán oly tetemes lett, hogy az egyensúyi
helyzet felbillenésével egy újabb geológiai kataklizma pattant ki

Ezzel a feltételezett hegymozgással kapcsolatban a triász végén
területünk kiemelkedett a tenger hullámaiból és szárazulat is

maradt a középs eocénig.

Az Alföld mélyén közbemstömegszeren viselked masszívum,
a régibb hegymozgások és a mezczoikus geoszinklinális szolgáltat-

ták azokat az erforrásokat, melyek a Dunántúlon négy f oro-

genetikus ciklus kipattanását és lefolyását határozták meg: a fels
triász ó-kimmériai, a fels jura eltti új ki nrmériai. az alsó és fels
kréta közé es ausztriai és a felskréta utáni larami hegymoz-
gásokét.

Terület kön a kinimériai mozgásokból mindössze annyit rög-

zíthetünk, hogy a felstriász képzdmények kiemelkednek a tenger-

bl és az eocén eltti térszín táblásán összetöredezve, féloldalasai)

megbillenik és jégzajláshoz hasonlóan megtorlódik. A júra-tenger

partjának fokozatos eltolódása ÉNy felé szorosan kapcsolatos a

Pannon masszívum (Tisia) fokozatos kiemelkedésével (9, 12). Ez az

epirogenetikus mozgás hozhatta létre a pregosau hegyképz moz-

gásokat is. Az utólagos összetöredezés azonban oly finom, hogy mér-

nem láthatjuk, vájjon ezek a hegymozgások táblás összetorlódásban,

lapos rodzésben, avagy ú. n. gyrdéses törésekben nyilvánult ’k é?

Általában sejthetjük, hogy a felstriász képzdmények lapos

boltozatokba rendezdtek, hasonlókép mint, a Mecsekben, Balaton

felvidéken, Bakonyban, Bükkben. Természetesen ez a boltozódás

magában hegyképzdéshez még nem vezetett, a gyrdés nem azo

nos a hegységek kiemelkedésével. Ha tehát elfogadjuk azt a fel

tevést, hogy területünkön a triász végi hegymozgás e yhe gyr
désben nyilvánult, akkor az orogenezis és epirogenezis kapcsolt

esetére kell gondolnunk (3).

A mezozoikus képzdményeket a Nagykevély környékén soha-

sem érte oly ers felgyrdés, mint amilyeneket az Alpokban és a

Kárpátokban láthatunk. Ezek szerint területünket egy antiklinális

északkelet felé lehajló szár-nyának gondolhatjuk (10, 11). Ezt a fel

tételezett boltozatot a vindelicikus hegyképz fázisba kell sorolni,

anélkül azonban, hogy területünkön korát közelebbrl meg lehetne

határozni. Hogy ezek a boltozatok harmadkor elttiek, azt igazolja:

1. a triász geoszinklinális júraeleji kiemelkedése, 2. a Középhegy-
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ségben mindenütt észlelhet .inra kréta hegymozgások, 3. az eocén
elején a feltételezett boltozat búbja már beszakadt és ebben a be

szakadási medencében megindul a szénképzdés. A harmadkor
elején a térszín tehát már töréses szerkezetet mutat.

Feltn, hogy a kárpáti magok és az Alföld-Velencei hegység
környékén feltételezett masszívum (13) között elterül geoszinkli-

nálisból a jóra és kréta folyamán kiemelked szárazulat hen követi

a kárpát i csapásirányt
, a Dunaiorduló eltt a kárpáti negyedkörív

hajlásút utánozva. A Bakony—Vértes ÉK—DNy csapásiránya a

Pilishegynél áthajlik és közel ÉNy—DK i lesz. Ez a megfigyelés
rámutat területünk sajátos hegyszerkezeti viselkedésére, amely
elre jelzi már a paleogén hegyszerkezet mechanikáját. Torziós

mozgás, nyírás, peremi felboltozódás lesz ilyenkor a kétoldalú

nyomás eredje.
Az elbb említett hegyképz mozgások után az alsó- és fels

kréta közé es ausztriai hegymozgási fázis bizonyára szintén meg-
hagyta nyomát területünkön. Közelebbit mondani róla alig lehet.

A Magyar Középhegység felépítésében megnyilvánuló egyöntetség
valószínvé teszi, hogy már ekkor hatalmas törések jöttek létre,

melyek a feltételezett boltozatot felszakították. E vetdések bérces-

árkos térszint alakítottak ki, mely a szárazföldi periódusban csak

lassan egyengei dött el.

Amíg a vindelicikus hegymozgásoknál csak következtetésekre

szorulunk, addig a harmadkori hegymozgásokról már többet

figyelhetünk meg. E mozgások mechanikai magyarázására felhoz

ható, hogy a vindelici hegyképzmozgások összenyomásban, térfog 1

csökkenésben nyilvánultak. Az epirogenezis — az orogenetikus

kontrakció mellett — az altalajt felemelte. Ezt a mozgást a mezo-
zoikum végén disztinkció, széthúzás követte. Ez a disztinkció a

kontrakciónak szoros követje volt, ami a felboltozódás által össze

szorított keretet ismét visszafoglalta. Várható tehát, hogy a laram'
(felskréta végi) hegymozgás — a továbbiakra oly jellemz — szél

húzott területet (Zerrungsgebiet ) (14) hozzon létre, melynek rádió

lis diszlokáeió lesz a következménye. Ennek a mozgási tendenciának
természetesen nem mond ellent az a megfigyelés, hogy magában a

hegységben is helyi jelleg összepréseldésben, gj ü fedezésben hat

ki a radiális irányú hegymozgás.

Ügy is felfogható ez a mozgás, mint a már kialakult Pannon
masszívumba n beállott szerkezeti mozgások elhaló megismétldése.
A geofizikai mérések (15), a földrengési megfigyelések (16), a geo

termikus gradiens vizsgálata (17), valamint a laboratóriumi

kísérletek (18, 18a, 27, 28, 35, 41, 41, 43) is igazolják, hogy ez az

si szárazulat töréses szerkezettel bir. A medencekeretnek ez a peri-

férikus és radiális beszakadása a fels-krétával kezddött és ritrni

kus ingadozásokkal egészen napjainkig észlelhet ( 1 D ) . Ettl kezdve

elssorban zónaszer beszakadások jellemzik a Pannon medence
kialakulását (2(1).

Ezeket az erforrásokat figyelembe véve, azt mondhatjuk, hogy
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a Nagykevély rÖgje a fels kréta után regionális gyrdést többé
non szenvedett, s csupán lokális gyiiredezés látható a középs
eocén (53), a budai márga és hárshegyi homokk rétegeiben (53, 54,

55), amire Rozlozsnik is rámutatott. (Ez, a jellemz bélyeg ter-

mészetesen még nem zárja ki azt, hogy a környez medencékben
a neogén képzdmények regionális jelleg gyrdéseket ne szenved-
nének.) biz a diszlokáeiós folyamat nagyrészt az eocén rétegek le-

rakódása eltt befejezdött.
A 1ara mi orogenetikus fázissal egyidej mozgások a Nagy-

kévé l.v környékén a legersebb, ÉNy—DK (120—300°) hosszanti és

erre merleges ÉK—DNy (30—210") haránttörésekkel jelentkezik.

Elbbiek általában ersebbek és valószínen régebbiek, mint az

utóbbiak.

Ezt az irányt követi a Solymári völgy árkos beszakadása.
Hogy ez az árok már az eocén elején megvolt, azt a benne kialakult
szénmedence is igazolja (Pilisvörösvár). Feltételezhet, hogy ezzel

a lépcss leszakadással keletkeztek a legersebb és morfológiailag
ma is legfeltnbb vetdések a Nagykevóly bérce eltt, három tek-

tonikai lépcst formálva. Ezekkel a hosszanti vetdésekkel karöltve
jöttek létre azok a harántvetk is, amelyek a Pilishegyet a Hosszú-
hegytl, azt pedig a csobánkai törésvonallal a Nagykevóly vonulat-

tól különítik el. A Nagykevóly és Kiskevély közötti haránttörés,

a Nagykevóly DK i oldalán lév törés, valamint az Ürömtl Buda-
kalászit átvezet törés is akkor jöhetett létre. Ezt, az elgondolást

a hegymozgások után szedi mentálódott eocén képzdmények elter-

jedésével, illetleg facisseivel, valamint a karsztjelenségekkel lehet

alátámasztani. Ezek a vetdések általában meredek vetsíkkal bír-

nak (70 -8(i") a valódi ugróm,agasság megítélése azonban ina már
szinte lehetetlen, nemcsak a kell feltárások hiánya, hanem a vet-
síkok utólagos feléledése miatt is. Mindenesetre pár száz m magas
vetdéseket kell feltételezni.

Meg kell még jegyezni, hogy a Rókahegyen a priaboniai alap-

konglomerátban található andezitkavicsok arra utalnak, hogy ezzel

a nagyszabású hegymozgással kapcsolatban a bázikus eruptívnnwk
felszínre-törése is megkezddött.

Az eocén elején még magasra kiemelked terület a laram i

hegymozgások után szekulárisan süllyed, és a transzgredáló tenger

képzdményei már egy megelzen összetöredezett és a denudáció-

lól ersen megtámadott térszínen szedimentálódnak (53). A Nagy-
kevély DNy i oldala oly mélyre süllyedt, hogy — mint azt Roz-
lozsnik kimutatta — már a középs eocén ingressziója eléri

azt (53). Ebben az epirogenetikus süllyedésben a priahonién végén

egy kis oszcilláció figyelhet meg, ami a hárshegyi homokk kelet-

kezéséhez szolgáltatta az anyagot.

Ezt az epirogenetikus süllyedést az eocén végén hirtelen fel-

váltja a pyreneus) hegyképz mozgás. Vadász Elemér aján-

latára (22) ezt a ciklust pannoniéi orogén idszaknak nevezhetjük1
,

mely „nem helyi jelleg undáeió, hanem az egész Dunántúlra ki-
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terjed igazi öregén idszak." Ezt az eocén,végi szárazulattá-válást
vetdések kísérik, mint azt telegdi K o t li Károly Esztergom
vidékén is kimutatta (23). A Nagykovácsi-i medencében a paleocén
középeocén képzdmények meredek dlés teknbe gyiírdtek, még
a. fels-eocén rétegek lerakódása eltt (53).

A Nagykevély környékén a vetsíkok a régebbiekkel nagyjá-
ból! párhuzamosan futnak le, sakktáblaszeren még kisebb egysé-
gekre darabolva a területet és valószínen a régebbi vetsítkokat is

újraéleszti. Ilyenek a Pilisborosjen és Nagykevély közötti kisebb
vetdések, a Monatovác alján feltételezhet törésvonal, a Köves-
bérc déli lábának hosszanti törése, valamint a Nagykevély, Ezüst-
hegy és Khegy haránttörései, melyek a diszkordánsan települ
hárshegyi homokk alól bukkannak ki.

Érdekesek az erre az idre tehet tranzverzális eltolódások,

melyek az epirogenetikus kiemelkedésekkel kapcsolatban keletkez-

hettek. Sehafarzik Ferenc leírja (24), hogy a Pilishegy és

Hosszúhegy között a rétegek csapása 30°- kai elcsavarodott. Meg-
figyelhet, hogy a Pilishegy, Hosszúhegy, Nagykevély, Péterhegy
összefügg vonulata még a hárshegyi homokk leülepedése eltt
összetorlódott és egymáshoz képest elcsavarodott. A csapásra mer-
leges törések mentén a hegyvonulat egyes részei horizontálisan

eltolódtak, és az egész hegység délnyugati része féloldalasán meg-
emeltetett.

Mechanikailag ez a torziós eltolódás (leveles pikkelyezdés)

egy közel nyugatról keletre ható elretolással magyarázható, ahol

a Nagykevélyti északra, lev hegyek gyorsabban mozogtak kelet-

nek, mint a Solymári völgy felé esk. Ilyen mozgás következménye,

hogy a rögrészek egymástól távolodnak és az elremozgási tenden-

ciával ellenkez irányban 45" alatt visszamaradó hasadókok kelet-

keznek. Általában pedig az figyelhet meg, hogy sík eltolódási

felület helyett, csupán az eltolódási felületek összetorlódott rend-

szerét látjuk, melyek mentén az elretolódás végbement (26).

Magyarázható azonban ez a tranzverzális eltolódás úgy is,

hogy egymás mellett ellenkez irányban ható elmozdulás nyírást

vált ki, amennyiben az elmozdulás síkjára 45° alatt egymást keresz-

tez törések jönnek létre.

Ha a mozgást elretolással oldjuk fel, úgy azt lehetne mon-

dani, hogy a Középhegységben észlelhet pikkelyezdési tendencia

a Középhegység áthajtásánál keletre irányuló elretolódásban

nyilvánult. Megjegyzend, hogy hasonló mozgási tendenciára rá-

mutatott F d 1 d v á r i Alá d á r is (44, 45).

Ha azonban ennek a hegyszerkezetnek mechanikai eredit úgy
vesszük fel, hogy egymással szemben ható kétoldali nyomást téte-

lezünk fel, akkor fokozott nyomás mellett szintén nyírás jön létre

a legnagyobb éis legkisebb nyomás irányában, tehát a nyomás irá-

nyára 45" alatt álló, egymást keresztez törésvonal mentén (42).

Ha ilyen nyomás hozta létre a tranzverzális eltolódásokat, úgy
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területünkön közel É l) irányú nk kell a bels nyomást fel
tételezni ((!()).

Tektonikai hifi ez a keletrl-nyugatra való elretolódás, illetiéi
az E l) irányú nyomás a Középhegységi csapásirány dunazugi
áthatásának mechanikai feloldódása, amit az Alföld—Meleghegy,
illetve kárpáti masszívumok követelnek meg.

A pyreneusi hegymozgások elesendesedésével ismét megindul
a tenger lassú tél foglalása, majd az ep irogenet ikus süllyedéssel
kapcsolatban egyes kiemelked helyen az ábráz ió végez ers pusztí-
tást (Fehérhegy). Különösen a hegységnek most már önállóan
mozgó DKi része süllyed le nagyobb mélységre. Ebben a kimélyül
inedeneesorozatbari ülepedett le a kiscelli agyag.

A rupélien végén az epirogenetikus süllyedés hirtelen megáll,
majd gyors ütemben megindul ismét a tenger regradálása. A hegy-
ség északi oldalán, Budakalász és Pomáz környékén még meg-
marad egy kis tengeröböl melyben a chattien homokjai rakódtak
le nagyobb vastagságban.

Szávai öregén fázissal kapcsolatos hegymozgások az oligoeén

lezártával pattantak ki. Ez a szembeötl hegymozgás a Xagykevély
'környékét teljesen kiemelte a tenger uralma alól és ismét számos
vetvel szabdalta. Ezek a vetsíkok részben a már meglév irányo-

kat követték, nagyrészt azonban újabb irányokat is jelöltek. Ebben
a fázisban lépnek fel az ÉÉK—DDNy (150—330') irányú és erre

merleges (00—240"), úgyszintén a K—Ny irányú törésvonalak.

Ilyen a Kókahegy és Péterhegy közötti vetdés, mely a

nummulinás mészkövet élére állította (70—80" dléssel), ahogy ez

a Péterhegy nyugati oldalán lev mély dachsteinmészk- fejt bejá-

ratánál látható. Lehetséges, hogy ez egy flexúra-szeríi feltolódás

megmaradt szárnyát képviseli. Ettl a feltárástól nem messze, a

Rókahegy nyugati szélén, Üröm határában nyíló nummulin's
orthopbragminás márgás mészk fejtjében a rétegek gyenge
(5—8°) felboltozódása látható, mintegy 250 nr területen. Flexúra
szer törést látni a rókahegyi dachsteinmészk lejtjének keleti

leszakadásánál is, ahol a priaboni márgás mészk és alapkon glo-

merát 70" hajtással bukik alá (53). Ezek a törések váltós pikkelye-

zödésre, illetleg torziós eltolódásra emlékeztetnek, ahol a, csapás

menti leszakadás féloldalas, a déli rész mélyebbre süllyedt, mint az

északi, úgyhogy a törés ílexúrában zárul. Az indítóoka ennek a

mozgásnak a. Péterhegy, illetleg Rókahegy regjének kiemelkedése

lehetett, mely ezt a „diapirszer antiklinálist" (40) létrehozta,

hasonló éli elemben, mint azt Schaíar'zik Ferenc a Gellért-

hegyrl ismertette. A Budai hegyek keleti peremi leszakadása men-
tén végig észtelhet ez a flexúrás, hajlott rétegszerkezet. Ezek nem
igazi gyrdések, inkább leveles gyüredezésnek, nyírögyürdésnek,

látszólagos gyrdésnek fordíthatjuk ket (Glcitbrettfaltung,

Schehrfaltung, Scheinfaltung, 32, 33. 41).

Mindezek a jelenségek: rétegek törés nélkül való elhajlása,



A Nagykevély hegyszerkezete 289

feldomborodása, „diapirszer antiklinális” (46), flexúraszer fel-

tolódás, ékszeréi összepréseldés, a peremi leszakadások és a bels
medencék kiformálása az említett epirogenetikus kiemelkedéssel
kapcsolatos orogenezis f jellemzi. A mozgások ers összeprésel -

déssel jellemezhetk. Nem is találunk ebbe a fázisba tehet vetdést,
melynek meredek vetsíkja mentén a rétegek függleges irányban
szakadtak volna le, hanem mindenütt ferdén lecsúszott, eltolódott

vetsíkokat látunk. A széthúzás révén létrejött hasadékok helyett

eltolódást és nyírási hasadékok keletkeznek, melyeknek a mélység
felé ókalakúan ki kell ékeldni (35).

A dunai peremi leszakadás is ebbe a hegyképz fázisba tehet.

A békásmegyeri agyagfejtben nagyszeren látni azt a cea 30 m
magasságú vetsíkot, amely mentén a kiscelli agyag levetdött, és

amely mögött az Orbitoidás mészk napvilágra került. Érdekes, hogy
a régibb 120—300" irányú törések a peremi leszakadásnál még érez-

tetik hatásukat, amit különben a hévforrások felfakadási helye is

igazol. Ennek következménye, hogy ezek a törések a fiatalabb,

150—330" irányú vetdésekkel szabdalva kb. 30—40" nyílású peremi
medencéket alakítják ki. Budakalászinál

,

Békásmegyernél és

Csillaghegy—Rómaifürdnél a Péterhegy és Aranyhegy között. A
budai É— I) irányú termális vonal itt ilymódon felbomlik, esetleg

a holoicén képzdmények alatt rejtve marad (Rómainird és Békás-

megyer langyos forrásai).

A gUisborosjeni medence finomabb kiformálása is ekkor ment
végbe. A medence keretét képez homokkövek összetöredezése, úgy-
szintén az Ezüsthegy—-Khegy déli lábánál látható hatalmas csúszó

lapok a hárshegyi homokkben szintén ers radiális d isztokcicióra

utalnak. A Csúcshegyen és Oszolyon is jól észlelhet a hárshegyi

homokk összetöredezése. A nagyobb vetdések mellett gyakoriak

az azokkal parallel lefutású, egypár méteres törések, mint az

a homokkfejtk majd mindegyikében észlelhet. Meg kell azonban
jegyezni, hogy a délnyugatról transzgredáló hárshegyi homokk
településében észlelhet szintkülönbségek nem jelentenek mindig
elvetdést, hanem gyakran az abrázió rovására írható az.

Meg kell még említeni, hogy a szávai hegymozgások fjelent-
sége területünkön kívül esik és abban nyilvánul, hogy a mediterrán-

pontusi id között a „közbens tömeg” masszívumai fokozatosan

beszakadnak és megindul az andezit- és bazaltvulkánosság paroxis-

musa (10).

Habár területünket ezen orogén fázis után tenger többé nem
érintette, a szomszédos r.eogén tengerváltozásokból arra következ-

tethetünk, hogy a Nagykevély környéke ezután sem maradt mozdu
lattan blokk, hanem lassú kiemelkedést szenvedett, majd a piiocén

elején valószínleg relatíve kissé megsüllyedt.

Attikai, rhodáni és oláh orogenetikus fázissá ' kapcsolatos

hegymozgásokkal területünkön ismét csak következtetésekre va-

gyunk utalva. Az attikai hegymozgási fázisba tehetjük azokat a

vetdéseket, melyek a piiocén elejére esnek. Id. Lóczy Lajos
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vitán tudjuk, hogy a Balaton mellékén a pliocénkori törések hozták
létre a legersebb diszlokáeiókat és a felsplioeén-alsópleisztocén
kori kavicsok már ezen a lezökkent térszínen rakódtak le (47). A
Zagyva-völgyben Noszky Jen a hosszvetket alsó-pannon
utánra teszi, míg a keresztvetk kora a levanteinél nem régibb (48).

Ismeretesek Budapest környékén is (pl. az Örley-féle téglagyárban)
az alsópannon utáni lépcss törések (49).

Igen valószínnek tarthatjuk, bár sztratigráfiailag rém iga-

zolható, hogy területünkön az attikai mellett a rliodáni, st oláh
hegyképz fázisok is meghagyták nyomukat. A medencekialakító
1örések és peremi vetdések ekkor dolgoztattak ki finomabban. Erre
mutatnak a békásmegyeri, valószínleg plioeénkorú homokok a

mésztufák fekjében, melyeknek keleti széle elvetdét t. A monato-
váci mésztufák összetöredezése is csak részben vezethet vissza a

fek kiscelli agyag suvadására, másrészt azonban tektonikai moz-

gás is észlelhet. Ezek a törések adhatták meg a fiatalabb mész-

tufák helyzetét is, az idsebbeknél valamivel alacsonyabb térszínen.

S zalai Tibor szerint (50) a Majdan polje és környékének tré
seit a zagyvavölgyi törésekkel lehetne összehasonlítani, és szintén

ilyen fiatal törésre utal a Pilisszentkereszt—Pomáz közötti törés,

melyben a Déra patak folyik Az Oszolytól DK- re a lejtn eljöv
dachsteinmészkben számos 05—245" irányú parallel levetdés lát-

ható, melyek között a kiscelli agyag is elvetdött. Valószínleg
nem tévedünk, ha ezeket a fiatal kinézés vetdéseket a rendszerbe

beillesztve, szintén ezekbe a hegyképz fázisokba tartozónak sejtjük.

Összefoglalva a budai Xagykevély környékén megfigyelhet
tektonikai erhatásokat, azt látjuk, hogy a variszkusi és vindelici-

kus boltozódás, tehát összenyomás után a kréta kor után részben

dilatáció, széthúzás, részben helyi gyüredezés érvényesült. Az oli-

gocén végén ismét összepi éseldést figyelhetünk meg, mely torziós

mozgásokban, peremi felboltozódásban nyilvánul.

A megnyilvánuló erk eredje a környez masszívumok moz-
gásában és az azok között kialakult peremi geoszinklinálisok er-
felhalmozódásában kereshet. Úgy is felfogható ez, mint a kárpáti
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koszorú és a Pannon masszívum ritmikus lüktetésének, pulzáció-

jának visszahatása (51).

Ez a tektogenezis arra mutat, hogy a Föld kérge, mint egy
eleven organizmus mellkasi, nyugodt lélekzéssel lüktetve; emel
kedik és süllyed. A Nagykevély környékén adott hegyszerkezet

interpretálásába bekerült ilyen szubjektív vonásokért szolgáljon

mentségül, hogy azt nem az objektív megállapítások rovására,

hanem annak kiegészítésére tettem.

Kedves kötelességemet teljesítem, mikor ehelyütt is köszöne-

temet fejezem ki szeretett fnökömnek dr. Lóczy Lajos egyetemi

ny. r. tanár úrnak, a Magyar kir. Földtani Intézet igazgatójának,

aki felvételeimet figyelemmel kísérte, többször a helyszínen is meg-
látogatott és értékes tanácsaival útbaigazítást nyújtott.

Készült a Gazdasággeológiai Intézetben, Budapesten, 1934. febr. 28.
# * #

Es wird nachgewiesen, dass die in dér Fmgebung des nördlieh
von Budapest emporragenden Nagykevély-Gebirgszuges nachweis-
baren tektonischen Bewegungen mit den von Stíllé aufgestellten
orogenetischen Phasen gut parallelisierbar sind. Nach dér Analogie
des Gebirges von Velence kimen wir als Basis dér triassischen
Ablagerungen ein variszisch gefaltetes Grundgebirge vermutén.
Durch die am Anfang dér Trias ei msetzen de epirogenetisohe Sem
kung ist eine marginale Geosynklirale zu standé gekommen. In

dem weiteren wird die Wirkung dér altkimmerischen, jungkimme-
rischen, austrischen urd laramischen ürogenese wahrscheinlich

gemaeht. Wahrend die ersteren sich in Kontraktion auslebten,

abér nur flaohe Wölbungen resultierten, verwandelte sich unsere

Landschaft in dér laramischen Phase in ein Zerrungsgebiet. Uamit
gelangte mit Ausnahme lokaler kleineren Aufwölbungen die

radiale Dislokation zr Vorherrschaft. lm Tértiül* kann urán die

pyrenischen (pannonischen), savischen und mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit auch die attischen, rhodanischen und walaohischen
Phasen nachweisen. Diese tertiaren orogeretischen Phasen wirkten
sich in Torsionsbewegungen, marginalen Flexuren und kleineren

Aufwölbungen, hauptsachlich aber in Brüchen aus.

Dér tektonische Mechanismus wird auf die Mitwirkung dér

karpatischen Bewegungen, auf die epirogenetische Oszillation des

pannonischen Massivs und auf die machtigen Ablagerungen dér

triassischen Geosynklinale zuriickgeführt.
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FELSÖPLJOCÉNKOR1 LM KOVÁK EVK, DENEVÉREK ÉS
RÁGCSÁLÓK VILLÁNY KORNYÉKÉRL.

Irta: Dr. Kormos Tivadar

NEUE INSEKTENFRESSEK

.

AUS DEM OBERPLIOZÁN
FLEDERM AUSE l IND NAGER
DÉR VILLÁNYER GEGEND.

Von Th, Kormos.

Minthogy a Villányi hegység fels pliocénkori emls faunáját

tárgyaló, kéziratban már évek óta készen fekv monográfia meg-
jelenése anyagi okokból késik, Németországban idközben felfede-

zett azonos korú és jelleg faunák arra késztelnek, hogy a magyar
'prioritás megóvása végett legalább a kéziratban szerepl új fajok

és genusok rövid leírását közrebocsátsam. Amidn ezt az alábbiak-

ban megteszem, hálás köisziönetemet tolmácsolom Lóczy Lajos
egyetemi ny. r. tanár úrnak, a M, kir. Földtani Intézet igazgatójá-

nak, aki kérésemre szíves veit hozzájárulni ahhoz, hogy a R ed ige r

Béla úr, által készített gyönyör tollrajzok egyrészét az alábbi

diagnózisok kiegészítéseként ezen a helyen közzétellessem. De szinte
köszönetéin illeti kedve- kartársamat: dr. Mottl Mária úrliölgyet is,

aki több rajzot elkészíteni szíveskedett.

# * #

Nádidéin die finanziello Mögliehkeit dér Herausgabe meines
zusammenfassenden Werkes iiber die oberpliozane Sáugetierfauna
von Siidungarn (Villányéi* Gebirge). welche im Manuskript seit

Jahren fertig liegt, noch immer nielit geboten ist, fiihle ich midi
veranlasst, bei diesel* Gelegenheit wenigstens die kurze Diagnose
einer Anzahl neuer Formen, die in ineinen versehiedenen Schriften
teilweise bereits mehrfacli genannt, bisher abér naher noch nioht
beschrieben wurden, dér Öffentliehkeit zn iibergeben.

Erinaceus Lechei* n. sp.

Wahrend des Soimmers 1933 gelang es mir, im grossen — lierr-

seliaftliehen — Steinbruch von Beremend den wohlerhalténen

Auf ausdrückbchen \\ unsch des Verfassers wurden die Persön-
lichkeiten g’ewidmeten Speziesnamen mit grossen Anfangsbuch.staben
geschrieben. (Die Redaktion.)


