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annak, hogy a kitörések már a levantikum eltt kezddtek. Másrészt

pedig az a szoros összefüggés, amely a már említett felspontusi durva

kavics és a bazaltkitörések között fennáll, arra a következtetésre jut-

tat, hogy ez utóbbiak a pontusi kor legvégén, közvetlenül a levantikum

beköszönte eltt történtek. Addig, míg kétségtelen paleontológiái bizo-

nyítékok másra nem bírnak, a bazaltvulkánosság felspontusi
korát kell a legvalószínbb magyarázat gyanánt elfogadnom.

Reméljük, hogy a keletstájer-kisalföldi medence harmadkor problé-

májának megvitatása, melyet Jugovics, Lóczy, Ferenczi, Sümeghy

és az én újabb munkáim szolgálnak, rövidesen tisztázni fogják a kétsé-

ges kérdéseket.

A BUDAVIDÉKI TRIÁSZ SZTRATIGRAFIÁJA.
Írta: Kutassy Endre dr.*

Buda vidékének legrégibb felszínre kibukkanó üledékei a triasz-kori

rétegek. E triász-korú mészkövek és dolomitokról az els adatot

Péters KÁROLY-nál 1
találjuk, aki még átalakult nummulit-meszeknek

tartotta ezeket. Szabó József 2 késbb felismerte ugyan ezen üledékek

mezozoikus voltát, azonban tévesen még a júrába sorolta. Legfontosabb

fordulópontot jelentett ezen üledékek sztratigrafiájának tisztázása

szempontjából Hofmann Károly 3 munkájának megjelenése, aki a

települési viszonyok és a fossziliák tanulmányozása alapján kétség-

telenül megállapította, hogy a triászba tartoznak. Hofmann, majd

késbb Schafarzik Ferenc4
és Halaváts Gyula 5 Budapest környéké-

nek geológiai térképezésekor a triász-üledékekre vonatkozólag azt

állapították meg, hogy Budapest vidékén csak a fels triász-üledékek

fordulnak el, még pedig a kami emelet a Mátyás-hegyi szaruköves

mészkvel; a nori emelet a fdolomittal: s a rháti emelet a dachsteini

mésszel. Buda vidékén a legrégibb, felszínre kibukkanó üledéknek tehát

az eddigi felfogás szerint a Mátyás-hegyi szaruköves mészkövet tartót-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1925. évi december 5-i szakülésén.

Ez a közlemény kizárólag csak a sztratigrafiai eredmények összefoglalása, a munka

teljes terjedelmében, a paleontológiái résszel és táblákkal együtt a M. Kir. Földtani

Intézet Évkönyvében jelenik meg német nyelven.
1 Péters K.: Geolog. Studien aus Ungarn. I. ümgebung von Ofen. Jahrb. d. k. k.

geolog. R. A. Bd. VIII. 1857.
2 Szabó J. : Pest-Buda környékének földtani leírása. 1858.
3 Hofmann K.: A buda-kovácsi hegység földtani viszonyai. M. Kir. Földtani

Intézet Évkönyve. I. k., 1871.
4 Schafarzik F.: Budapest és Szt. Endre környéke. 1904. (Térképmagyarázat.)
5 Halaváts Gy.: Budapest és Tétény környéke. 1902. (Térképmagyarázat.)
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ták.
8 Újabban Pálfy Móric7

és Vadász Elemér 8 kutatásai fontos

változást idéztek el a budavidéki triász-üledékek sztratigráfiájáról

alkotott felfogásunkban, amennyiben Pálfy kimutatta, hogy a Fazekas-

hegy dachsteini mesze mélyebb szintet képvisel, mint a budavidéki

dachsteini meszek általában, Vadász pedig jelentékeny fosszilia-gyüj-

teménnyel cáfolta meg azt a véleményt, hogy a budavidéki dachsteini

meszek a rháti emeletbe tartoznak. Éveken át folytatott vizsgálataim

folytán, a gazdag kövületanyag s a sztratigráfiai viszonyok tanulmá-

nyozása után, véleményem szerint a budavidéki triász-üledékek sztrati-

gráfiája a következ képet mutatja:

Középs triász.

Ladini emelet (Diploporás dolomit). A budavidéki triász-

üledékek között a dolomit a legelterjedtebb. A triász-korú dolomitokat

Hofmann egységesen a nori emeletbe sorolta, a benne talált Megalodon

triqueter Wulf. sp. alapján. Már Hofmann megemlítette, hogy egyes

helyeken, különösen a Csíki-hegyekben Budaörs vidékén nagy tömegben

fordul el a dolomitokban a Diplopora annulata Schafh. sp., azonban

a Diploporák elfordulásának még nem tulajdonított nagyobb sztrati-

gráfiai jelentséget. A budavidéki dolomitokból részben a saját, részben

Ferenczy gyjtésébl származó anyagból számos csiszolatot készítet-

tem, melyeknek megvizsgálása után kétségtelenül bebizonyosodott,

hogy egyes helyeken a dolomitokban a Diplopora annulata Schafh. sp.

nagy tömegben fordul el; viszont azokon a helyeken, ahol a Megalodon

triqueter Wulf. sp. és más kövületek is szerepelnek, a Diploporák

hiányoznak. Figyelembe véve azon körülményt, hogy ma már J. Pia

vizsgálatai folytán kétségtelenül megállapított tény az, hogy a Diplo-

poráknak fontos korhatározó jelentségük van és elfordulásuk leg-

fels határa a St. Cassiani emelet, kétségtelen, hogy a buda-
vidéki dolomitok egyes rögei a középs triász
ladini emeletébe tartoznak, más rögök azonban, mint

lentebb látni fogjuk, a kövületek alapján egy magasabb szintet kép-

viselnek. Csiszolataim szerint a Diploporás dolomit a Budaörs-vidéki

Csíki-hegyektl kiindulva, a buda-kovácsi hegység nyugati peremének

dolomit-rögeire szorítkozik (Nagykovácsi Nagyszénás-hegy, Perbál,

Budajen stb. dolomit-rögei), az Állatkert és Hármashatár-hegy rögei

8 Schréter Z.: A budai hegyek legrégibb képzdménye. Földtani Közlöny,

XXXIX. k., 1909.
7 Pálfy M.: Tengeralatti forráslcrakódások a budapesti triászkorú képzdmények-

ben. (Elzetes jelentés.) Földtani Közlöny, L. k., 192*"*

8 Vadász E.: Die st.ratigraphische Stellung les Oaehucinknlkes in dér Umgebung

von Budapest. (Herausgegeben von „Ethika“ in Budapest.)
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azonban már magasabb szintbe tartoznak. Buda vidékének legsibb,

felszínre kibukkanó képzdménye tehát a Diploporás dolomit.

Fels triász.

Karni emelet alsó része (Raibli rétegek). A raibli réte-

geket a Mátyás-hegy feltárása révén ismeretes szaruköves mészk
képviseli. Ez a szaruköves mészk, mint id. Lóczy Lajos kutatásai

révén bebizonyosodott, ENy-i irányban a Vihar-hegyen, Csúcs-hegyen

Ó6 a hidegkúti Kálvária-hegyen is megvan. Hasonló típusú kzeteket

Pilisvörösvár környékén is találhatunk és Schafarzik a Pilis-hegység-

bl is említ hasonló petrográfiai típusú mészköveket a triász fdolomit

fekjébl, Vadász® pedig a Duna-balparti idsebb rögökbl ír le hasonló

képzdményeket, amelyekbl gazdag fauna került ki, s melynek alapján

Vadász ezen csvári szaruköves mészköveket a raibli emeletbe helyezte.

Sajnos, a budavidéki szaruköves mészkbl mindmáig egyetlen meg-

határozásra alkalmas kövület sem került ki, sztratigráíiai helyzetének

megállapításánál tehát kizárólag a petrográfiai hasonlóság és a tele-

pülési viszonyok nyújthatnak felvilágosítást. A szaruköves mészk
sztratigráíiai helyzetére vonatkozólag a legels hipotézist Böckh
János állította fel, aki eme rétegeket a petrográfiai hasonlóság alap-

ján, a Bakony Trachyceras Aonoides zónájába tartozó füredi lueszei-

vel azonosította. Ha a települési viszonyokat nézzük, úgy látjuk, hogy

a szaruköves mészk fedjében dolomit települ, amely dolomit, vélemé-

nyem szerint, a karni emelet fels szintjébe tartozó, alább tárgyalandó

dolomitokkal egyids. Tekintetbe véve azon körülményt, hogy ez a

mészk petrográfiailag teljesen megegyezik a csvári raibli rétegek

szaruköves mészkövével és települési viszonyaiban is hasonlóságot

mutat, mert a csvári szaruköves mészk fedjében is fels triász-

dolomit települ, semmi gátló körülmény nem jöhet számításba, amely

megakadályozná, hogy ezen rétegeket, Böckh János feltevéséhez híven,

a raibli emeletbe helyezzük. Hasonló értelemben foglalt állást újabban

Pálfy is.

Karni emelet fels része (Fels karni fdolomit, Tropi-

tes subbullatus zóna és Opponitz-i rétegek aequivalensei)

.

A karni

emelet fels részét, amint kövületanyagom feldolgozása alapján kitnt,

a budai hegység triász-üledékeiben három, egymástól eltér petro-

gráfiai jelleg üledék képviseli, nevezetesen: a karni emeletbeli fdolo-

mit, a Fazekas-hegy Cephalopodás lencséje és a szarukves dolomit.

Ezen fáciesek közül legelször a legnagyobb elterjedés karni emelet-

beli dolomitnak tárgyalását kezdem meg.

9 Vadász E.: A Duna-balparti idsebb rögök slénytani és földtani viszonyai.

M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve, XVIII. k., 1910.
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Karni emeletbeli fdolomit. A budavidéki dolomitokat, mint már
fentebb említettem, Hofmann 3 a nori emeletbe helyezte. Hofmann a

dolomitból Megalodon triqueter Wulf., Chemnitzia Rosthorni Hoern.,

Loxonema Haueri Laube, Amphiclinodonta Suessi Hofm. fajokat és

egy Cardita crenata MüNSTR.-fajhoz közelálló alakot írt le, több, köze-

lebbrl meg nem határozható brachiopoda-fajon kívül, s ezen fajok

alapján a dolomitokat az Alpok fdolomitjával azonosította s a nori

emeletbe sorolta.. Ugyanezen nézeten volt késbb Schafarzik4
is, a

budavidéki térképlap reambulálásakor. Feltétlenül meg kell itt emlé-

keznünk azon fontos körülményrl, hogy Arthaber10 már 1904-ben,

a fentnevezett kövületek alapján, a budai dolomitokat a karni emeletbe

helyezte. Ha átvizsgáljuk Hofmann kövületlistáját, úgy látjuk, hogy

a dolomitok nori emeletbe helyezésénél kizárólag a Megalodon trique-

ter Wulf. sp. alapján vont következtetést, amely szerinte a norikum-

nál mélyebb szintben nem fordul el, ma azonban már tudjuk, hogy

mindazon szintek, melyekben a tipikus Megalodon triqueter Wulf. sp.

elfordul, kivétel nélkül a karni emeletbe tartoznak. Hofmann faunájá-

nak egy másik fontos alakja a nagy tömegben szerepl Amphiclinodonta

Suessi Hofm. sp., mely a raibli melletti sötét, brachiopodás meszekben

is elfordul, a tori rétegek közvetlen fedjében, tehát a karni emelet

fels szintjében.

Magamnak is módomban volt egy kis faunát feldolgozni a Kis

Gellért-hegy dolomitjából és a következ fajokat határoztam meg:

Spiriferina evanescens Bittn., Cruratula sp. ex aff. Cruratula carin-

thiaca Rothpl., Megalodon triqueter Wulf., Megalodon complanatus

Guembel, Megalodon cfr. carinthiacus Woehrm., Megalodon triqueter

var. pannonica Frech. A nevezett fajok közül a Spiriferina evanescens

Bittn. csak a karni emeletben, a Cruratula carinthiaca Rothpl. pedig

a ladini és karni emeletben fordul el úgy az Alpokban, mint a Bakony-

ban. A Megalodonok a dolomitban igen gyakoriak, de közöttük kevés

meghatározásra alkalmas példány akad. Feltn jelleg a Megalodonok

aránylagos kicsinysége, amely alapján élesen elütnek a dolomit felett

települ nori emeletbeli dachstein-meszek, valamint a Bakony típusos

noricumi fdolomitjának hatalmas Megalodon\a,itó\. Miután pedig

tudvalev dolog, hogy a Megalodon-gérm&z nagyságbeli fejldése az

egyes emeletekkel parallel halad, már az egyes alakok kicsinysége s a

hatalmas példányok teljes hiánya is elárulja, hogy a nori emeletnél

mélyebb szinttel van dolgunk. A Megalodon triqueter Wulf., valamint

a Megalodon carinthiacus Rothpl. sp. a karni emelet fels részének

jellemz alakjai. így tehát a Hofmann és az általam meghatározott

10 Arthaber G.: Die alpine Trias dea mediterránon Gebietee. Lethea Geognostica.

Th. II. 1.. 430. old.
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fauna alapján kétségtelen, hogy a Kis Gellérthegy, Sashegy, Gellért-

hegy, Hármashat árhegy, Állatkert, Kálváriahegy, Szarvashegy vonu-

lat. dolomitrögei nem a nori emeletbe, hanem a karni emelet fels szint-

tájába tartoznak.

A Fazekashegy Cephalopodás lencséje. A Fazekashegy nagy k-

fejtjének É-i oldalán fehér, teljesen porrá málló mészk van, amelynek

sztratigráfiai szempontból nagyjelentség faunájára Pálfy 7 hívta fel

elször a figyelmet. A porhanyós mészk rétegei 25° DNY-i dléssel

dlnek a kfejt D-i részét alkotó teljesen más típusú kemény dach-

steini mészk rétegei alá, amely rétegek, mint már Pálfy megemlítette,

már magasabb szintet képviselnek. A porhanyós mészkben a kövületek

fészkekben fordulnak el. Egy ilyen kövületfészekbl a következ faunát

határoztam meg: Ostracodák: Cythere sp., Bairdia sp., Gastropodák:

Stephanocosmia dolomitica Kittl, Kokenella Pálfyi nsp., Neritopsis

triadica nsp. Cephalopodák: Thiobites Glaseri Mojs., Styrites collegia-

lis Mojs., Clionites pseudonodosus nsp., Placites placodes Mojs., Mega-

phyllites Jarbas Mstr., Margarites (?) sp. indet., Joannites cfr. diffis-

sus Hauer., Monophyllites sp. ind., Arcestes tomostomus Mojs., Arces-

tes decipiens Mojs., Arcestes tacitus Mojs., Discotropites Sengeli Mojs.,

Cladiscites diuturnus Mojs., Orthoceras-ok. A felsorolt Cephalopodák

kivétel nélkül az Alpok hallstatti fáciesére utalnak, sztratigráfiai hely-

zetüket tekintve pedig legnagyobb részük a Tropites subbullatus zónára

utal. Ennek folytán, véleményem szerint, a Fazekas-hegy por-

hanyós mészkrétegei a budavidéki fels karni fdolomit-

rétegek heteropikus fáciesének tekinthetk.

Szaruköves dolomit. A budavidéki szaruköves dolomitokról az els

feljegyzést HoFMANN-nál találjuk, aki ezen képzdményeket az ördög-

ormáról s a mátyáshegyi szaruköves mészk fedjébl említi. A szaru-

köves dolomitból a legels kövületeket Lörentiiey I. gyjtötte.

Lörenthey 11
az ördögormáról Lingula tenuissma Bronn. és Lingula

Gornensis PARONA-fajokat említi elssorban és ezen kívül még több

rossz megtartású fajt, melyek leginkább a Spirigera trigonella

Schloth., és Lingula margineplicata KLiPST-fajra utalnak. Lörenthey
felismerte, hogy eme dolomitok rendkívül hasonlatosak a villányi

Templomhegy szaruköves dolomitjához, amellyel különben faunájukat

tekintve is egyeznek. Az Ördögorma szaruköves dolomitja sztratigráfiai

helyzetének tisztázása szempontjából igen nagyjelentség Schafarzik

Ferenc egy kövülete, amelyet id. Lóczy Lajos Ostrea (Alectryonia)

montis caprilis Klipst sp.-nek határozott meg. Mindezen kövületek ki-

vétel nélkül arra utalnak, hogy a szaruköves dolomit a fels triász

11 Lörenthey I. : Vannak-e juraidszaki rétegek Budapesten. Földtani Közlöny.

XXVII. k. 1907.
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karai emeletébe, az opponitzi rétegek szinttájába tartozik, amely réte-

gekkel való rokonságára különben még a petrográfiai hasonlóság is

utal. Ezek alapján tehát azt hiszem, nem tévedek, ha ezen rétegeket

a fels karai fdolomit és a Fazekas-hegy Cephalopodás lencséjével

egykorúnak tekintem s mint eltér fáciest fogom fel.

Nori emelet (Dachstein-mészkö) . A dachsteini mészk a dolo-

mit után legelterjedtebb kzete a budavidéki triásznak. Hofmann K.

a dachsteini meszet a rháti emeletbe sorolta, kizárólag a Megalodonok

alapján, melyeket Megalodon triqueter WuLF.-fajnak határozott meg.

Hofmann a Megalodonokon kívül egyetlen kövületet sem talált a buda-

vidéki dachsteini mészkben s ezen üledékeket csak a Bakony rháti-korú

dachsteini meszeivel való petrográfiai hasonlóság alapján sorolta a

rháti emeletbe. Legújabban Vadász8 foglalkozott a dachsteini meszek

sztratigráfiai helyzetével és azt a nézetét fejezte ki, hogy a budavidéki

dachsteini meszek nem a rháti, hanem a nori emeletbe tartoznak.

A dachsteini mészkbl a Remetehegy, Fazekashegy, hidegkúti Vár-

hegy és a Nagykopaszhegy kbányáiból a következ faunát határoz-

tam meg: Lamellibranchiata: Megalodon Tofanae Hoern., Megalodon

Böckhi Frech, Megalodon Guembeli Stopp., Macrodon rudis Stopp.,

Macrodon sp., Schafhautlia cfr. Mellingi Hauer, Pecten discites

Schloth., Pecten praemissus Bittn., Myophoriopsis lineata Mstr.,

Myophoria sp., Pseudomonotis sp., Gastropoda Wortheniopsis búdén-

sis nsp., Pleurotomaria sp., Tectus nsp., Neritopsis Pappi nsp., Neri-

topsis spinosus nsp., Dicosmos delivis Kittl, Neritaria sp., Trachy-

nerita nodifera Kittl, Trachynerita quadrata Stopp., Trachynerita

nodifera Kittl nov. var. elongata, Purpurina convexa nsp., Purpuroidea

excelsior Kok., Purpuroidea Taramcelli Stopp., Purpuroidea Ferenczi

nsp., Natica plicatilis Klipst., Amauropsis macra J. Böhm, Prover-

micularia sp., Oonia Gappi Kittl., Omphaloptycha (Coelostylina)

conica Mstr., Omphaloptycha (Coelostylina) platystoma Haberle,

Solariella nodifera nsp., Telleria (?) nsp., Cephalopoda: Rhabdoceras

Suessi Mojs. A fauna sztratigráfiai értékkel bíró
alakjai kivétel nélkül a nori emeletre utalnak.
A meglehets nagy számban fellép cassiáni típusú alakok jelenléte

csak újabb megersítésül szolgál Mojsisovics-nak már 1870-ben hangoz-

tatott azon állítása mellett, hogy a St. Cassiani, Marmolata- és Esino-

rétegek csigafaunájának egyes alakjai minden jelents változás nélkül

átmennek a felséi triász magasabb emeleteibe is.

A feldolgozott anyag egyrésze Papp Károly egyetemi ny. r. tanár

úr, Pálfy Móric fgeológus úr és Ferenczi István oszt. geológus úr

gyjtésébl származik, miért ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki

szíves jóindulatukért..


