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Lengyel Endre

Die Abnahme des si-Wertes und das Steigen dér fm-und cWerte bringt diese Gránité in die Nalie des quarzreicheu dioritisehen und
somit des trondhjemitischen Magmas, welches zwar
reich an si ist jedoch cinen niedrigeren K-Wert als 0.31 aufweast.
Dér fm-Wert steigt nicht iiber 20 und auch dér c-Wert bleibt unter
16. In dieven Gránitén erlangt dér Na-reiche Plagioklas das Übergewicht tiber dem Orthoklas.
Wie beim 3. Typus zu beobachten, steht ein Teil dér Gránité
si-Wert ( <300), niedrigem e- und holiem alkbei abnehmendem
Wert den Nordmarkiten nahe In dicsen Gesteinen spielt dér Plagioklas eine untergeordnete Polle.
# * *
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DÉR UMGEBUNG VON BUDAPEST.
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Dér Verfasser befasst sioh, mit dem Zusam ínonha nge dér
Flecken dieses Sandsteines, dér westlieh von Budapest verbreitet
und dureli ein Kieselsaures Bindomittel ch'arakterisiert ist. lm wrst
Mohén Teile des Budaer (Ofner) Gebi nges erfolgte wahrend dér Zeit
dér Pyreneiscben Orogenphase ciné Hebung, infolgedessen zeigt síeli
zwischein den Schichtkomplexen des Eoziins und Oligozans eine markanté Grenze. Dér östliche Teil
die unmittdlbare Umgebung von
Budapest
blieb in ihrer früiheren Lage, dósba 1b
iibergeht hier
das Eoziin unrperklicb in die Scbiohten des Oligozans. Die gehobenen Teile sanken nben kleinen Verworfungen vöm \Vesten naeh
(Isten sukzessive ab, und so wurde unser Gebiet sebrittweise vöm
Meerosarra erobert, wclcher den Sand des Hárshegyei- Sandsteines
ablagerte. Naeh dér Ansieht dels Vorfassers stammt dér Kalkgehalt

—

—
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dér un térén Horizonté dieses Santlsteins voan Sehutt des GrundgeKieselsüu regehalt dór obere Horizonté
binges her, wogcgen dér
dureh Thermalquellen ausgeschieden wurde, dió nach dér Ablagerung dér San de, abex vor dér Bildung dór hangenden transgrodierenden Kisceller Tonschicht ©mporstiegon.

A hárshegyi homokkvel nagyon sokan foglalkoztak. Míg az
els munkák az akkori feltárások ismertetését, a regionális elterjedést adják, addig a többiek a rávonatkozó adatokat csupán más geoproblémák bizonyítására használták fel.
csak a fbb forrásmunkákat tárgyalom. A
kevésbbé alapvet megfigyeléseket pedig majd csak az illet rósz
létkérdéssel kapcsolatban említem meg.
Hofmann K. (23) a budakovácsi hegység leírásával kapcsolatban részletesen foglalkozik a hárshegyi homokkvel. Leírja
elfordulásait, kzettani viszonyait és a budai márgával egykorú
nak tartja, minthogy észreveszi, hogy ott, ahol a budai márga végzdik, már homokk kezddik. A hárshegyi homokk földije mim
mulit-mész, vagy bryozoás márga. fediije a kiscelli agyag. Budakeszirl a következ kövületeket említi a homokkbl: Operculina
complnnata D‘Orb., Ostrea gigantea Sok, Thracia scabra v.
Ivóén., Tnrritella sp., Diastoma costélla Lnvk. A Thracia scabra
miatt feltétlen oligoeén. Solymáron a következ anyag található:
Cerithiam Ighiani Midi., Diastoma costellata Lmk., Pleurotama obeliscodes S ciliau ni., Chenopus cfr. pes carbanis Brongt.,
Cassis sp., Cerithium calcaratum
Brongt., és bemosott kopott
eocén kövületek. Ezek szerint kétségtelen a hárshegyi homokk
lógiai

Itt részletesebben

alsó oligoeén kora.

Ivoch Antal (2G) a budakovácsi hegységtl északra lev
képzdményeit írja le hasonló részletességgel.
Az ürömi Khegyen az északi lejtn a táblás márgás nummu-

terület

lit

mészk

felett

kvarchomokk

észak-északkeleti dléssel tetemes vastagságban a

és konglomerát, e fölött pedig a

agyag tekorukra következtetni, mert kövületek alig vannak bennük. Ha pedig
vannak,
ezek rossz megtartásnak. Az ürömi Khegy szelvényébl kitnik,
hogy a homokk a nummulinás mészk és kiscelli agyag között van,
kora tehát a kett közé esik. A pilisboros jenöi híd alatt a homokk
lepül. (152, 156. o.)

Csak településük alapján

kiscelli

lehet

vörös a vasoxidtól, itt a település már nem oly biztos s a vastagság is kisebb. Mind a három homokkképzdményre csak települési viszonyok alapján következtethetünk.

A
a

solymári

Khegyen

V árerdhegyein

említettel, csak

a

a

fekii

települési

viszonyok azonosak

nummulit mészkvel való

érint-

kezés határán található néhány ölnyi vastagságú, dolomit zárványokat tartalmazó mészhomokk és kavics. A mészhomokkben
található kövületek
kmagvaiból kiviláglik a képzdmény alsó
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A

Kleiner Steinriegel déli oldaláról, ezenkívül Csooligoeén kora.
bánkáról, Szántóról és Kvárról eimlít rossz megtartású
Fuchs
meghatározása szerint
Pecten fíecondítus (Steinriegel) Pecten
Hebertit (Szántó) lenyomatokat, s ezeken kívül még:
Pocién s p.
(Kvári és szántói bánya), Telima sp., (Vörösvár), Halcsigolya negatívba (Szántó), vízinövény lenyomiata
(Vörös vár),
dliótermés
(Csoibá nka) kövületeket.
Petprs a csobánkai kbányában talált Strombus Bonellii

—

—

Pecten flnbelliformis alapján a homokkövet a Lajta képletbe soKoch ezeket nem találta metg. Valószínleg rossz megtartású
példányok hibás meghatározásai.
és

rolja,

Szabó

f a következket írja
(25)
agyag a budai márgával egykorú és az alsó oligoeénben a nummulit mészk lerakódását követ idben rakódott le.
A hárshegyi homokk az aquitaniai emelet képzdményei közé tartozik. Ez szerinte alsó miocén korú és egykorú a pectunculusos homokkal és az u. n. fels barnaszén képzdménnyel.
A hárshegyi homokk durva szem, kvarcos kötanyagú, helyenként a kvarc hömpölyök konglomeráttá teszik. Sok bányában
mvelték, fejtették kisebb nagyobb mértékben, Malomköveket, épít- és lépcsköveket készítettek belle. Ilyen nagy monolithokat szolgáltató kfejt van a nagy Hárshegy keleti oldalán a meredek lejtn. A hegy nyugati oldalán fels és alsó vereskbánya van. A fel
sbl szállították a
nagy részét a Déli vasút ciklopszfalának épí-

A

.T

ó z se

:

kiscelli

k

t és éhhez,

valamint a várbeli Albrecht-út építéséhez

is.

Vannak

he-

lyenként likacson féleségei is, e likacsokat részben dolomit tölti ki.
Települt se: Általában a megalodusmészk a fekii, a Hárshegy nyugati oldalán lév fehérmészk-bányában azonban nummulit-mészre
települt.

Attól élesen

el

is

válik.

Hofmann Károly

szerint

a Budakeszi völgyben megfigyelhet, ezen formációnak a bryozoás
márgára valló települése. Állati maradványokat nem, ellenben határozatlan növényi maradványokat ismer belle. Hant ken Cinnamomum és Quercus leveleket talált benne (Ettingshausen meghatározása szerint) Fedje nem biztos, mert vagy legfelül van, vagy
lösz fedi. Biztos, hogy az eocénnél fiatalabb, de kérdés, hogy az
alsó- vagy a középsmiocénbe tartozik-e. A Hárshegytl északra a

Nagykovácsira vezet út mentén nagy kbányákban van feltárva,
itt, is medd. Északabbra, Hidegkút felé hclyenkint kibújik a lösz
alól és megtalálható a völgyet szegélyez magas hegyeik koszorújában is. Budakeszi határában több elfordulása van: Hofmann
de

szerint ez a

homokk

összefüggésben

áll

a

Solymáron

és

ürömön

elforduló homokkövekkel.

Scliaf a

r

zik F

e re

c a

következket

írja

:

(24)

hárshegyi homokk a nummulit mészk és bryozoás inárga
felett, de a kiscelli agyag alatt fekszik. Alsó oligoeén kora tehát pa
leontológiai adatok nélkül már pusztán ebbl is megállapítható, ó
és Koch jellemz alsó oligoeén
hetvenes évek elején

A

Hofmann

120

Adatok a hárshegyi liomokkö geológiájához

melyek a Földtani Intézet gyjteményéfauna a következ: Operai! ina complanata

alakokat, szednek ki belle,

ben megtalálhatók. E
D‘Orb. (Budakeszi), Orbitoides papi/rncea (Solymár), Ostrea giípnitea Sol (Budakeszi). Numniulitcs Fichteli IV A roll (Solymár),
Pecten Iludakeszeusis Hoffm. (Budakeszi), Pectcn cf. Thorenti
Pecten reconditns Brand. (Borosjen).
(Solymár. Hvösvölgy),
Cardita Aglnurne Brgt. (Solymár), Lucina sp. (Budakeszi), Venus
ágion nw Brgt (Solymár), Throcia rugósa Bol. (Budakeszi), Thracin scnhrn.V on Koenen (Budakeszi), Pnncpra sp. (Solymár); Pa
nopca cf r. Hcrberti Bois. (Pilisszántó), Tcrcdo tnuruali Leyím.
(Vörösvár); Tnrri tolla hidra B rgt. (Budakeszi) Tu> ritclla Archhncdis Brgt. (Solymár), Naiica crnssntina Desb. (Solymár), Natica
Cepacea (Pilisszántó), Diastonia costellata Lk. (Budakeszi, Solymár), Ccrithium Ighiani Might. (Solymár), Ccrithlum calcaratum
Brgt. (Solymár), Chenopus speciosus Schloth. (Solymár), (régen Clun. Pescarlionis Brgt.), Picula conditu Brgt. (Solymár),
Eym. (Solymár), P’euri torna Deshagesi
Cypren Tardci May.

—

May,

(Solymár) Pleurotoma obcliscoidcs
már), Halitherimm-borda (Pilisszántó).
,

Tnborffy

(33)

a kiscdli agyagnál.
nál

fiatalabb

A

aff.

(Soly-

már észreveszi, hogy a budai márga idsebb
hárshegyi homokkövet, mint a budai márgá-

képzdményt

Peren ez

Schaur.

tárgyalja.

István

a következket írja: (0)
Hidegkúti Steingarten alatt szürke agyagos, markazit gumókat tartalmazó üledék van. Ezt a D0 m-es kemény hárshegyi homokkövén való áthatolás után érték el, A solymári ,.Auf dér deiv“
tetn hárshegyi homokk foszlányai alatt kilúgozott, néha színezett,
tufaszeríí növénytörmelékeket tartalmazó, helyenként kvarcitból álló
gyengén palás homokk települ. Vadász a Csvár-nézsai csoportból ír le hasonló képzdményt. Schréter a pilisboros jeni fúrásból
említ a hárshegyi homokk és a dolomit alaphegység között kékesszürke, vagy limonitosan barna agyagot. Hasonló képzdmény a Nászúi északi oldalán triászon települve is található. Helyenként ebben az agyagban Meletta pikkelyeket találtak, ennek alapján Vadász a képzdményt a budi márgával egyenértéknek gondolja.
Telegdli líotli Károly a pilisbor osjeni fúrásból e homokköi

A

—

édesvízi csigákat ír le. F ere nézi
nézete szerint ezek a
kvarcitck többnyire gejzír üledékek, de nem tartja lehetetlennek,
hogy e képzdmények a visszavonuló budai márgatenger partján

vekbl

keletkeztek.

T e 1 e g d i Rí o t h Károly azt észlelte, hogy a budai márga
lerakódása után szárazföldi idszak volt. Az u. n. infraoligoeén szárazföldi idszak törmelék-felhalmozódása idején is jelentkezik a köviiletmentcs homokk, még pedig különösen- a budavidóki hárshegyi
homokk képében, (p. 8.)
\

gyi

enill

homokk

Aladárnak
a budai

(1(1)

az a véleménye, hogy a hárshe-

márga lerakódását követ infraoligoeén denu-

130

Fekete Zoltán

dáció után az ÉNy fell beáramló tenger els képzdménye. E tenger kimélyülésével ülepedett le a kiseelli agyag.
A homokk anyaga, nyugatról a Biától Dorogig az idben kiemelkedett és azóta
újra elsüllyedt
alaphegység metamorf kzeteibl való. Ez elbbi
hegységnek csak a keleti széle emelkedett fel abban az idben, mert
a Gerecsében nincsen hárshegyi homokk.
E munkákból látszik, hogy a hárshegyi homokk egész területérl összefoglaló értekezés még nem jelent meg, éppen ezért P a p p
á i'oly egyet, ny. r. tanár úr Öméltósága a hárshegyi homokk
geológiai viszonyainak összefoglaló tárgyalását tzte ki doktori értekezésem tárgyául.
Munkám tárgya, az egyes elfordulások eddigi irodalmának
áttanulmányozása után a helyszíni geológiai felvétel, a kzetminták
és kövületek gyjtése, s ezek petrographiai, illetve paleontológiái

—

K

meghatározása.

Munkámat a Budapest Sz. Fv. földtani térképének 1929. kiadásán feltüntetett elfordulások tanulmányozásával kezdtem, majd
a Kutass y E. magántanár úr által kijelölt, térképen kívül es,
helyeken folytattam, végül pedig a S c h a f a r z i k-féle reambulált
1 :25.000-es Bp. Szt. -Endrei lapon megjelölt és szomszédos
területeken
végeztem be. A munkaterület nagy terjedelme miatt nem térképezhettem fel az egész területet, hanem csupán az eddigi térképeken végeztem kisebb kiegészítéseket. A budai hegységgel összefügg munkaeriilétcm nagysága 480 km 2
.

Feltárások és lelhelyek.

A Budai hegység hárshegyi homokk-elfordulásainak leírásában délrl északra fogok haladni, majd külön tárgyalom a Budaihegységen kíviiles elfordulásokat,
Budaörs határában a Csíki Csárda és Kistorbágy között meszes kötanyagú hárshegyi homokkövet találunk. A rétegek enyhén,
legfeljebb egy-két fok alatt délnek dlnek. A Földtani Intézet gyjteményében ez elfordulásból Cardita cfr. Laurae Brongt. példányt találtam. Ennek az elfordulásnak a határait a rossz feltárások miatt észak felé elég nehéz követni. A „Bergacker“ területén keresztül a Köszörk hegynek tart. A Bergaoker területén a hárshegyi homokk konglomerátos. A konglomerát az itteni szellkben el
van mállva, amit a felületen szétszórtan található egy-két cm. nagy66.) véleméságú laza kavics szintén jelez. Seherlf Emil (36. p
nye. szerint a. hárshegyi homokk konglomerát utólagos forrás-tevékenységre bomlott el, amely feloldotta a cementez anyagot. Minthogy azonban a konglomerátnak a felülethez ily közeli elmállását a
Biai-hegy délkeleti csücskében, a Nagy Hárshegy északnyugati oldalán, valamint a Tökhegy és Szarvashegy között Hidegkútiéi északnyugatra ugyanúgy észlelhetjük s végül a pilisborosjeni Klíércnek
a falu felé es részén is több helyen ilyen laza kavics fedi a talajt,
azért általánosnak vehetjük azt a jelenséget hogy a hárshegyi ho.
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mokk

ersen konglonierátos részei könnyen elmúltnak és ilyen kaviccsá alakulnak át anélkül, hogy utólagos forrás-tevékenységgel
kellene számolnunk a cement feloldását illeten.
Ettl a helytl északra a Köszörük-hegy sasbércén folytatódik a hárshegyi homokk. A Köszörk homokköve finom szem, az
Erdüri laknál a 173, magassági pontnál a homokk majdnem vízszintes település, az egész hegyen csak finomabb szem homokkövet
találhatunk, a gyjtött példányok szemnagysága kb. O.Oö mm. Benne a festanyagok az oldat haladási irányában vannak elhelyezve
és így benne barna, sárga és vörös szín szalagok vannak. A lógna
része sárgásbarna és a legkevesebb benne a vörös szín, mely
hegytl
A Köszö
csak igen végony szalagokban található.
északra es Biai-hegy szintén hárshegyi homokk Ikil áll. Keletre a
Kecskehegy felé is vannak bizonytalan hárshegyi homokkszerü
zetfoltok, ezeknek a hárshegyi homokkhöz való sorolását még pontosabb kzettani és paleontológiái vizsgálatoknak kell megelzniük.
A Biai begyen a hárshegyi homokkben már néhol kisebb kavicsok
is vannak, általában azonban a kzet aprószemü.
A Xagybiai-földek délnyugati részén a 212. -es magassági pont
melletti kfejt kzetét változó irányú függleges hasadékok járják
4". A kzet fehéres szürke,
át. A hárshegyi homokk dlése itt 12 li
kissé meszes, Ü.5 mm. szemnagyságú, tömött. Ügylátszik jó építk,
mert jelenleg nagyban fejtik. Az elbbi feltárástól északnyugatra a
22fí-as magassági pontnál is megtaláljuk a hárshegyi homokkövet.
Innen északnyugatra haladva, az erdben hárshegyi homokk darabokat találunk szétszórva. A Kis Kopasz-hegyen is több helyen feltünedezik, háromszázötven méternél
magasabban azonban már
i.em látjuk. Úgy látszik a Kis Kopasz-hegyet a hárshegyi homokktengere soha sem borította (26). Se ha farzik (24. p. 39.) azt tartotta, hogy a konglomerátos részek anyagát ers tengeráram hozta.
Erre felé a hárshegyi homokk meszes kötanyagú és majdnem mindenütt aprószemü. A kzet alapján arra következtethetünk, hogy
ebben a tengerrészben hiányzott az az ers tengeráram, amely a
kenglomerátck kavicsát szállította A Kis Kopasz nyugai lejtjén
a 359-es magassági pontnál kissé lejjebb kb. 300 m-ben, a homoklegmagasabb elfordulási helyérl egy Cythersu .sp, került ki,
mely a Földtani Intézet gyjteményében található. Innen északra,

gyobb

rk

k

k

.i Pátyra vezet út ászaki és déli oldalán, nagy
feltárása van a hárshegyi homokknek. A Hosszú-Hajtáshegy legnagyobb része hárshegyi homokkbl áll. Ezenkívül a Páty-telkii országút felett is megtaláljuk a hárshegyi homokkövet egész Budakesziig. Innen a Földtani intézet gyjteményeiben több kövület található. A legtöbb kövület a pátyi alsó út 21S. magassági pontjánál található. A homokk
enyhén délnek dl s lefelé mind meszesebb lesz. A fels rétegekben
még van némi vörös színárnyalat is, a teljesen meszes rétegek azon-

minden más feltárásnál is, okkersárga színek. A benne
kbeleket, melyek rendkívül rossz megtartásúnk és így meg-

ban, mint
talált
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határozásra nem alkalmasak, legnagyobbrészt idsebb Lóezy Lajos gyjtötte. Az innen kikerült kövülüetek Teredo- fúrások, melyekbl magam is nagyon sokat láttam, Psammobia sp.. Isocardia sp.,
Pecten biarriizensis D'Arcli., Pholadomya Puschi Goi cl f., Ostrea
Gigán Hca Ilonod, Pecten sp, és tökéletlen lenyomatok. A kzet
alsó, meszesebb része sok tökéletlen levéllenyomatot és olyan kbelet
tartalmaz, melyekbl a nemet sem lehet megállapítani. A többé kevésbbé ép, meghatározható kövületek a Földtani Intézet gyjteményébl valók. Id. Lóqzy talált a telkii úttól délre, az erd szegélyén egy nagy pala görgeteget, melynek nagysága 12X6 cm. El van
törve, messzebbrl jöhetett, mert alakja már ers görgetettsóget mu
tat. Az üveget karcolja fekete szín nem jól palás. Makroszkóposán
grafitos kvarcitnak minsíthet az epizóna alsóbb részébl. Teljesen
hasonló grafitos kvareitdarab került el a hidegkúti Kvárról. Ilyen
paladaraboknak morzsáit megtaláltam a Kis Kopasz oldalán is, de
nagyobb kavicsot itt nem találtam. A nagyobb paladarabok ritkák.
Általában igen aprószem és meszes az itteni homokk. A Pátyzsámbéki úton a Kis Kopasz nyugati elhegyeiben is találtam homokk foszlányokat. E homokkövek aprószemek, a szemnagyságuk
1 mm. körül van, kötanyaguk meszes, színük okkersárga. A Budakeszi medencét valószínleg egész terjedelmében elöntötte a hárshegyi homokk tengere. A felületen lev hárshegyi homokk azonban nem olyan elterjedt, mint ahogy az a S c h a f a r z i k-féle térképen látható Ezt Fórén ez i István is tapasztalta a térkép reambulációjakor. (6. p 199.) Az a dolomit konglomerát, amely a régebbi térképen hárshegyi homokknek van feltüntetve, fels eocénkorú. A hárshegyi homokk nagy területet foglal el Budakeszitl
északra a Hársbokorhegyen. Ez az elfordulás a perbáli úttól délre
is folytatódik, itt azonban a talajtakaró miatt nehezebben nyomozható. Az úttól északra a Hársbokorhegyen és a Sziklafaltól nyugatra lev völgyben igen nagy foltokban van meg a hárshegyi homokk, Budakeszitl keletre pedig egészen a Szénazugig megtaláljuk ersen meszes, igen aprószem foltjait. A Hársbok rhegyrl II o ifin a n n Károly sok kövületet gyjtött. Az itteni homokk sárga,
meszes, aprószem és megegyezik a Petneházi-rét déli részében a
Színész üdül fltt lev kbánya homokkövével. Innen a következ
kövületek kerültek ki: Pecten fíudakeszemis Hoffm.. Lveina sp.,
Thracia seabra. Koe.n., Thracia rugósa Bell., Turrilella incisa

B

r o n

g

t.,

Cytherea
IV

A

r

c

h.,

Diaslomu costellata L m k., Corbula cfr. subpisum IV or b.,
Dentalium sp., Phasiatuella sp., Pecten Thorrenti
Fusus sp.. Valuta cfr. Uarpula Link. A kövületek legna-

sp.,

gyobb részét H o f f mán u már leírta, a többit a Földtani Intézet
gyjteményében találtam. Budakeszitl északra a Jnlianna-major
völgyélien 400 450 m magasságban vannak kisebb hárshegyi homokk foltok Anyaguk aprószem, meszes, színük sárga. Nagykovácsiban szintén megtaláljuk a hárshegyi homokkövet. Ugyancsak
ez van a Teleki-hegyi Anna rháztól északra 467 m. magasságban is.

—

Adatok

A

r.

hárshegyi

homokk

nagykovácsii árkos beszakadás

(7.

p.
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559.) déli és

nyugati részén

kisebb foszlányokban mindenütt megvan a hárshegyi homokk, a
Nagyszénás oldalán azonban hiányzik, mert itt egy körülbelül
csapásé
nyugat- északnyugati
mentén emelkedik ki a
törés
Nagyszénás diploporás dolomitja és így csak az északi lejtjénél tafiatalabb képzdményeket. Nagykovácsitól nyugatra
láljuk meg
Fe re nézi (tí. p. 200) a hárshegyi homokk alatt megtalálta az
infraoligocén denudáció nyomait Nagykovácsiban a hárshegyi homokk alatt dolomitkonglomerátos homokk van, amely néhol abraziós brecciába megy át. Efölött kioldott üreges, meszes kötanyagé
finomszem homokk van, végül pedig kovás kötanyagú finoszemü homokkövet találunk. A Kopasz-oldalon a homokk 510 m. magasra nyúlik fel. Ferenczi szerint (0 p. 201) ez a homokk legmagasabb elfordulása. Ennek a területnek a pontos feltérképezését
Ferenczi végezte el. de térképét még nem adta ki.
A budakeszii medencében, a Julianna-major völgyében és a
kisebb kinagykovácsii árkos vetdésében a hárshegyi homokk
vételektl eltekintve
aprószem és legnagyobbrészt meszes kötanyagú. Egyes helyeken kevés márgás anyagot is tartalmaz. A bu,-i

—

—

dakeszii gazdagabb faunából az tnik ki. hogy itt az életkörülmények
Mikkal kedvezblíek voltak, mint a hárshegyi homokk tengerének
legtöbb helyén. A fent említett elfordulások a hárshegyi homokk
tengerének csendesebb öblei voltak, melyekbe valószínleg keletrl
nagy Hárshegy fell inigredált be a tenger és ezzel szemben az az
ers tengeráramlás, mely az olyan gyakori konglomerátos homokk
anyagát hozta, csak igen kis mértékben érintette ezeket a területeket.
A homokk kovás anyagát e része kinn úgylátszik csak távolabbi
források hozták, amelyek az elbbi meszes kötanyag helyébe méta
szomatikusán lerakták a kovás anyagot.
Innen áttérünk a hárshegyi homokk típusos elfordulásainak
területére Ezt a vidéket az az ers tengeráramlás járta át, amelyrl
már Se h' a farzik megemlékezik .(24. p. 39.) Ez rengeteg kavicsot
Ezt a kavicsot
szállított.
konglomerát alakjában a Hárshegytl
északra, Pesthidegkúton keresztül a solymári árkos vetdésen át,
a Kbércen, Kevélyeken keresztül, a Pilisszentlélek -pomázi hatalmas törésvonalig mindenütt megtaláljuk. E konglomerát valószínleg folytatódik még az eruptívumok alatt is.
Ezeknek az elfordulásoknak a legdélibb helye a Nagy Hárshegy, melyrl e képzdmény a nevét kapta. A Nagy Hárshegyet a

Kis Hárshegytl, amint ismeretes, vetdés választja el, melynek
mentén a hárshegyi homokk a Kis Hárshegy dachsteini-mészkövével oldalas érintkezésbe kerül. A Kis Hárshegyen hárshegyi homokkövet nem találunk. A Nagy Hárshegyre a homokk majdnem minden oldaláról ráborul. A 458 méteres csúcsig a legtöbb helyen megta.
lálhatjuk a homokk, alul tetemesebb vastagságú, felfelé azonban
mind vékonyabb takaróját. A csúcs közelében már olyan vékony a
homokk, hogy egyes helyeken kibújik alóla a daclisteiui-mészk. A
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hegy északnyugati oldalán ma már hiányzik a homokk. A Kis
Hárshegy nyergében pedig csak az elbb említett vetdésig tart, a
Szép duhászné feletti nagy kfejttl délnyugatra szintén hiányzik. A homokk feküje legnagyobbrészt dachsteini-mészk és az említett kfejttl keletre es részen nnmmulinás mész. A homokk itt
vastag, jól rétegezett padokban települ, dlése 13h, 20°.
dl A.
könyvében a Nagy és Kis Hárshegyen keresztül fektetett (27. p.
179.) szelvényt is közöl A Hárshegy homokkövében nagyjából négy
szintet lehet megkülönböztetni. Ezek a szintek a Hárshegytl északra lév homokkelfordnlásokban is megtalálhatók Az alsóbb szintektl a felsbbek felé haladva, a homokkben mindig kevesebb lesz
a meszes anyag. Ezek a szintek nincsenek mindenütt kialakulva és
sokszor elfordul, hogy az egyik szintben horizontális irányban haladva egy másik szintre jellemz kzetet találunk. Mivel a hárshegyi homokk típusos elfordulásaiban kövületek alig vannak, vagy
egyáltalában nincsenek, kénytelenek vagyunk petrográfiailag jellemzett szinteket kérési, hogy a különböz elfordulások közt meg
tudjuk vonni a párhuzamot. Az alsó rétegek a Daehsteini-mész alig
koptatott kavicsait tartalmazzák, melyekben homorú részek is vannak és méretük mogyoró ököl nagyságú. Ezek a kavicsok nagyon
közelrl származhatnak, mert görgetettségiik igen alacsony fokúA
ész-kavicsot huvpiros kötanyag tartja össze, melyben homok-

Ven

—

m

szemek

vannak. Ezekben a rétegekben a mészkaviesok menynyisége túlteng, úgyhogy a kzet színe rózsaszín. Efölött világos
szürke konglomerá.ttá változik a kzet. Ez még kevés meszet tartalmaz, mert sósavval megcseppentve nem pepzseg. Kobaltnitráttal megcseppentve
és
kiizzítva
halvány kékes árnyalatú lesz,
amibl valószínleg kaolinos anyagra következtethetünk. A homok
legmagasabb rétege vörös vagy tóglavörös kötanyagú,
egyenletesen elosztott szín, melyben a szemnagyság szintén igen
változatos. A kzet porát egyszer kémiai vizsgalatnak alávetve a
vörös színt beszáradt vashy d rox id-kol lóidnak gondolom. Scherf
E
1
(36 p. 37.) is kolloid anyagot sejt a hasonló kzet -színezdéseknél, külföldi analóg esetekbl kiindulva. Ez a szint semmi meszet
nem tartalmaz. A Hárshegyen szorgos keresésem ellenére sem találtam kövületeket. A rendelkezésemre állót gyjteményekben és iro-

k

m

i

dalomban

sincs

nyomuk.

(32).

A

Kis Hárshegyre vezet nyereg hamuszürkc homokkövének
aprószem részén tükörsima, 13b irányú közel függleges, kissé 19h
felé
vetpáncél (liarnisch) található. A hegy északnyugati részén
felé es homokk a 350 méternél magasabban nyúlik
a Feketefej
fel. E helyen jelenleg a térképen hiányzó háromszögelési oszlop áll.
Az oszlop körüli kis fensíkon 1.5 2.5 cm nagyságú fehér kvarokavicsokból álló konglomerát van. A konglomerát a talaj mentén el
mállóit és kavicstakarót alkot. Ezt a kotr lomerátot megtaláljuk
a Szarvashegyen a Felspatakhegyen és a Nagy Kevély gerincén
homokk elfordulások legmagasabb pontjain. Ez a nagya

dl

—

Adatok a hárshegyi

szem

konglomerát

talaj

a

homokk
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mentén minden

elfordulásban

széj-

k

ka vi csk
kavicsok között szaru
is szereiéinek, melyeknek repedéseit meszes anyag tölti ki. Találni
még itt nagyobb lekoptatott grafitos kvarcitpala darabokat is, inolyeknek petrográfiai viszonyai arra utalnak, hogy az epi zónában
keletkeztek. Ilyen paladarabckat találhatunk Budakeszin (ezt már
említettem), a hidegkúti Várhegyen és a Nagy Kevély gerincén, a
durva konglomeráton. Általában azonban az ilyen paladarabok najelesik

és kavic-takarót

alkot.

A

gyon ritkák. Az elbb említett homokkfolt a tetig felnyúlik. Az
tárgyalt homokk folttal, valamint a fazekashegyi homokk
vei a 258-as magassági pontnál függ össze. A Feketefejen is, a Fa

elbb

zekasdiegyen is ers déli lejtés a homokk, de a rossz feltárási vi
szunyok miatt pontos dlést nem mérhettem. A kzetük egyezik a
hárshegyi világos szürke középs szintnek megfelel homokkvel,
kaolinos betelepülésekkel. Sósavval megcseppentve alig észreveheten pezseg és a kzet porának sósavas oldata rozsdás szín. Tehát
a szürke kzetben valamilyen ferro vegyidet van, amely sósav hálására ferricloriddá alakul át. A rétegek dlése megközelítheti a lejt
dlését.
A villamos megállónál a hárshegyi homokk az árkos vetdéslén elször egy széles lépcst alkot, majd az Ördögárok árkában
eltnik a fiatalabb rétegek alatt. Azon a szélesebb lépcsn, amely a
Hárshegy és a villamosmegálló között van, a homokk legfelsbb
durván konglomeráto.s színjén találhatjuk meg nagy tömbökben
az erdben. Ugyanezen a helyen, valamint a Hárshegy északi lejtjén is megtalálhatjuk az egykori kovás hévforrások nyomait. A kzetlén függleges kb. L cm vastag kovateléreiket találunk, ezeknek
a teléreknek az anyaga
kékesszürke, sugaras kalcedón. Mivel a
homok nagyon alkalmas arra, hogy a hévforrások vizét elvezesse,
közelfekv az a gondolat, hogy a homokk kovás anyaga ezekbl a
forrásokból származik. Scherf Emil is ezen a véleményen van
és felsorol olyan külföldi példákat, ahol a hárshegyi homokknél
sokkal nagyobb tömeg és elterjedés homokköveket is források
kovásítottak el. (36, p. 69.) A villamosmegállónál lév ismeretes árkos vetdés után a homokk újra felbukkan a Vadaskert. Kvár,
Vár, Szögliget délkelet-északnyugati sasbérc sorában. A Vadaskert
déli részén a homokk határa a 200 méteres szintvonalon van és a
hegy mindkét csúcsán keresztül a hidegkúti erdszélig tart. Feküje
nyugaton fdolomit, keleten, valamint a különálló keleti foszlányon
nommulinás mészk. A rétegek dlése 13h, 30".
déli részen az
elbb említett szürke homokkövet találjuk, amely a hegy északi részén vörösebbé válik és elhintett kavicsokat tartalmaz. A homokk
sósavval magcseppentve nem pezseg.
Kvár tetején a hárshegyi
íelsszintnek megfelel vörös kovás homokk fordul el. Hidegkút
felé egy ismeretes 22 h-ás csapáséi vet lezárja a rögsort. Ezzel párhuzamos vetk között emelkedik a Vöröskvár, majd ettl északnyugatra egy 280 méteres magas domb. Ezek után újabb beszakadás
1

>

A

A
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miiéi emelkedik
Csúcshegy-szarvashegyi ívelt v. ti;
egy másod-haimadkori rögsor. A terület tektonikáját Tanger H. jellemezte nagyon világosan (7. p. 560.).
A hárshegyi homokk dlése a Vadaskert és Vöröskvár
között igen csekély lehet. A két hegy közti út 278 m-es pontján, az
út melletti árokban a viz elmosta a vidéket borító löszt és kilátszik
a hárshegyi homokk fels vörös, durvaszemü szintjének megfelel
homokk. A Vörös Kvár és a tle északnyugatra lév domb között
is hasonló a település. A Vöröskvár Sasbérce dél felé megbillent,
ezen az oldalán egy hatalmas 15 h, 20° dlés réteglap alkotja a

van

és csak a

új ra ki

lejtt.

A Csúcshegy-szarva shegyi ívelt vetsík mentén kiemelked
rögsor több .pontján megtaláljuk a hárshegyi homokkövet Ebben a
rögsorban három szintet különböztetünk meg. A legalsó szint finomszem-nagyságú egyenletes homokk. Ez az dsó
szem, kb. 0,1

mm

megtalálható

szint

a

Tökhegy

és

a

Felspatakhegy

déli

lejtjén a Malomcsárda felett. Ebben a finemszem homokkben s-k
bizonytalan kövületnyom található A Teródo fúrások igen gyakoriak. Sok rossz megtartású, meghatározhatatlan nvén vlenyomatot
és igen kicsi, szenesed ett állapotban lév levéllcnyomatot is tartalmaz Kötanyaga tiszta kovás. Jól látni benne a sz’nes áramszalagokban jelentkez oldaltvándorlást. A tökhegyi kfejtben megfigyelhettem, hogy a barnássárga festék terjedési sebessége a legna
g.yobb, mert a festett sávok körül ez a szín mindig a leghosszabb
és a
legszélesebb. Kisebb a narancsszín és legkisebb a lilásvörös
szín terjedési sebessége, mert a lilásvörös szili csak vékonyabb szalagokat alkot, amelyeket a narancsvörös vastagabb szalagja vesz körül. Ebbl arra következtethetünk, hogy a mangános, vasas sol aggregátumai a barnássárgától a lilásvörös felé mindjobban pectinizáltak voltak. A festékanyagoknak ehhez hasonló elrendezdésérl ír
is (36, p. 37.). Ha nem tartjuk a festéket kolloidnak,
Seb e r f
akkor is a lilás mangánvcgyiiletek hamarább csapódnak ki, mint a
jobban oldódó vasvegyülotek.
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szemnagyságéi és föltnen

hasonlít a hárshegyi föls vörös szinthez, melyet a Kváron és Vó
rösköváron n cgtaláltunk. Eszerint az elbbi fíiiomszem alsó szint
hetcropikus aequivaler.se a hárshegyi középs, világosszürke szintnek. A má.scrlik, tehát középs, vörös, durvább szem szint kzete

egyenlete
Ezt megtaláljuk a Hármashatárheay oldalában, kisebb
következtében egyes helyeken
b ’n. Itt utólagos forráshatások
porlóvá, szét esvé változott. Ez a szint képezi a tökhegyi és malom
esárd ü kfejtk Havasabb szintjét és felnyúlik a Felspatakbeggycl
szemben nyugat felé, a vízesésen túl lév domb tetejére is. Ez utóbbi
is

folt

dombon

-

fekiije

máriás

festékföld (G p. 20G.) és dolomit brecciához
a vízesésnél a homokk fedje, mint már

hasonló kzet.

Az árokban

Hofn ”nn

megemlíti

;

s

(23).

a kiscelli

agyag.

Ezt az agyagot

vizsgálva, legalsóbb szintiéiben nem találtunk l>cnnc források okozta
elváltó/- -t. ami két-évtolenné teszi, hogy a homokkövet elkováo-ít
forrás ek a kiscelli agyag lerakódása eltti idben mködtek.
A rögsor ez itban a fels szintet, a Tökbegynek a Szarvashegy
felé es részén, a legmagasabb pontokat fed konglomerát képviseli.

Ez

a konglomerát épen úgy szétmállik kavicstakaróvá, mint a Hárshegy északnyugati old Ián említett konglomerát. A két konglomerát
min h n tekintetben azonosnak látszik, így ez a konglomerát a hárshegyi negyedik cs a tökhegyi harmadik szintnek tartható, mert a
fekiijük mindkét helyen a durvaszem vörös homokk.

Az

egész hóim okk rétegsor fekiije a

numnmlinás mész, vagy

dolomit.

A fentebbi rétegegyeztetés talán kis'-é merész, mert egy-egv
szinten belül is találunk kisebb változásokat. Minthogy azonban az
álolános képijen lényegesebb és kiterjedt cáfoló észleleteim legalább
is ezid sze r int még nincsenek, felvehet a négy szint. Hogy a hars
hegyi középs, világosszüriike szint fokozatosan megy át n tökhegyi
finomszemü alsó szintbe, azt az is bizonyítja, hogy a kett közé es
Vadaskert-szögligeti sasbércen, a hárshegyi középs szint világosszürke kzetében, a vadaskerti kfejtben és a Szögligettl délre
lév sasbérc márm. remetei végében találtak benne Pectet) sp. lenyomatokat, Ezek a Földtani Intézet gyjteményében vannak elhelyezve. E kövületek is arra utalnak, hogy a homokkövet lerakó tengerben az életkörülmények fokozatosan javultak a Tökbegy felé.

A Tökhegyen a dlés 13 h 10°. A tökhegyi rögsor mögött
vannak az ismert solymár-rákospat iki árkos vetdés 20h esapású
párhuzamos törései Az els törés a Nagyszénást a Csúcsheggyel
köti össze. A vetdésmenti meredek lejttl a pilisvörösvár-solymári
völgy fenekéig több kisebb foltban megtalálhatjuk a homokkövet.
Elfordulásai: a Tökhegy mögötti folt a Rozália téglagyár közelében. a Szarvashegy mögötti folt, a solymári Várhegy és Várerd
hegy, valamint a pilisvörösvári állomás, a pilissszentiváni Kálvária
mögötti kbánya és a Piliscsaba körüli elfordulások. A homokk
fekiije az eocén vagy triász. Erre mészk- és dolomit-breccia települ.
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Ez volna tehát itt az alsó szint. Erre egy finomszem meszes, felfelé
mindjobban elkovásodú homokk települ, amely nagyon hasonlít a
tökhegyi aprószemü homokkre. Amennyiben ez a fed homokk
egyeztethet a tökhegyivel, akkor az alattalev dolomit-breccia viszont megegyezik a hárshegyi alsó szint dachstein mészk brecciájával. Ahol az alsó szint meszes, nagy hasonlóságot látunk a budakeszii meszes homokkhöz, melynek fedje szintén fínomabbszemü
kovásabb mészk. A Solymár körüli elfordulásoknál az eocénra
diszk ordánsan települ a dolomit-breccia s erre viszont konkordánsan
a meszes homokk, amely felfelé elkovásodik. A dolomit hrecciából
Pedert sp. került ki, amely a Földtani Intézet gyjteményében van
elhelyezve. E homokköveknek fleg alsó meszes részébl, úgy mint
a budakeszii esetleges equivalensbl sok kövület kmngva került ki,
melyek legnagyobb részét Hofmann, Koch és Rozlozsnik gyjtötték cs magamnak is sikerült megtalálnom néhányat. Az itt elforduló kövületek a következk: Pecten cfr. Thorenti D‘A r c., Veuus
A(jlau<rae Broingt,, Cardita Agluurae Brongt., Pmiopea sp., Turritélla Archhnedis Brongt., Ccrifhiom calcaratum Brongt., Natica crassatina Desh., Cerithium Ighunii Micht., Diastomo costelhtia Lmk., Chenopus specosus Schlth.. Ficida covdita Brong‘t.,
Pleurotoma Deshayesi May., Cyprea forda May., Eym. Ezeken
kivid a Földtani Intézet ki nem állított anyagában még a következ
kövületeket találtam: Pecten sp
Lada sp.. Orbitoides papirac n,
.

Pectuncnlus

Cardium

sp.,

Ostrea

sp.,

Cheninitui costeUato Link., Cassis

sp.,

sp.

A

solymári „Auf dér Ödcn“-tet 310.4 méteres magassági pontFelspatakh eggyel szemben, a valósziníileg infraoligoeén denudáeió végén keletkezett földfestékhánvák (fi. sp. 200.) fölötti
hárshegyi homokkövén megtaláljuk a kiseelli agyagot. A solymári
kövületek nagyrósze meghatározhatatlan kmag és csak kis részüket
lehet valamelyik fajhoz sorolnii.
A Nagyszénás-csúeshegyi ismert törésvonaltól a P il is vörös vár
solymári árkos vetdés feneke felé tartó lépcss vidéken nevezetes
az a Nagyszénás mögötti elfordulás, amely a pilisszentiváni Kálvária hegy és Vadásziét között, az Ördögtorony irányában van. Az
itteni homokkövet az egykori vasútépít olasz kfejtk jól feltárták.
A dolomit felett közvetlenül szürke bitumenfoltos, dolomitkavicsos homokk van pár méter vastagságban. Erre egy 30 cm vastag
gyermekfej nagyságú dolomit hömpölyökbl álló réteg következik.
Efölött sárga tömött mészhomokk van meghatározhatatlan leveleknek és organizmusoknak számtalan lenyomatával. Két méteres ilyen
réteg felett ismét egy sor dolomit hömpöly, majd efölött a hárshegyire emlékeztet rózsaszín dolomit-breccia települ nagy vastagságban. Ez a bréccia a hárshegyinél meszesebb. A rétegsor folytatását
a vörösvári állomás fölötti kbányában találjuk meg, ahol a rózsaszín bncciára a sárga tömött mészhomokk települ. A homokkben
helyenként 1 cm vestag szénréteg van, különösen az elbbi lelöliejától délre, a
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A

A

réteglyen.
szón igen zsiros, szétporló és nagyon laza szövet.
kötélpálya
sor legfels tagját a Nagyszénás oldalában, a kovácsi
közelében találjuk, ahol l'ínoinszem, kevás a homokk. A homokk
rétegsor valószínleg az egész medencében megtalálható.
i

Már Koch Antal (2(5. p. Iád.) szelvényében úgv tünteti fel
az egész alábbi *ei üliét, begy a Hidegknt-solyn ári elfordulás sz
szefiigg a Pilisben sj< nö-< s< binkai elfordulással, tehát már
is fel
lét elzte, hogy ezt az effész területet elborította a hárshegyi bo'i’oktengere \ pilis.'zent'váni említett kfejtben a tenger elnyomó

k

kásának els

jeleit

láthatjuk.

A

két

különböz magasságú rétegben

elforduló nagy dolomit hömpölyök a tengi" fokozatos ingressziójának ritmikus megismétldését mutatják. Ugyanerre lehet következtetni a vékony, rengeteg szénnyomot és növéuylenyo natot tartalmazó rétegekbl is. amelyek az ingresszió idejében a tengerbe került
szárazföldi növényekbl származhatnak, viszont a T ered fúrások
azt bizonyítják, hogy a leülepedés tengerben történt. Az itt található
dolcmit-brcei a, amely azonosnak vehet a Solymáron és a Hárshegyen található breeciákkal, azt bizonyítja, hogy a budai márga
lerakódása után beállott ú. n. infraoligocén szárazulat után a hárshegyi homokk beáramló tengere nagy pusztítást végzett a felszínen
lev karbonátos kzetekben. A breccia fölött lév meszes kötanyagú
homokkbl is arra lehet következtetni, hogy a hárshegyi homokk
homokanyagának lerakódása kezdetén a tengerben még sok helyszíni
mésztörmelékbl képzdött meszes agyag volt. A homokanyag lerakódásának késbbi idejében már a legnagyobb valószínség szerint
tiszta kvarchomok rakódott le Fz a tiszta kvarc-homok már csak ott
tudott megmaradni, ahol források kovás kötanyagot raktak le benne. Pilisvörösváron és Pilisszentiváncn a hányókon sok meszes kötanyagú homokkdarabot találunk. Bár az Irma-akna és Lipót-akna
hány óin Rozlozsnik Pál és én is sok kövületet találtunk, mégsem
lehet ezen kövületekbl ezidszerint fontosabb következtetéseket levonni, mert a hányókon talált kövületeket tartalmazó homokkdarabok települési viszonyait a bányákban nem ismerem. Ezeknek a
homokköveknek a települési viszonyait még elzetes petrográfiai és
paleontológiái vizsgálatoknak kell megelzniük.
Az elbbiekbl látható, hogy ezen a vidéken a források a homokkövet csak részben kováútották el és emiatt csak foszlányokban
maradt meg a lágyabb meszes homokk, míg az elbb feltételezett
laza homok a meszes homokk fölül leerodálódott, vagy a tenger
áramlatai elszállították. Piliscsaba körül már találunk kávás forrásnyomokat (IS. p. 13.). Ezen a vidéken már nagyobb a típusos, kovás
homokk elfordulása. A piliscsabai Lipina hegy aljában végzett
fúrásnál a homokk édesviz mésszel és tzálló agyaggal keverte
100 méter vastag rétegsort alkot. Ebbl T e 1 e g cl i R o t h Károly
i

arra következtet, hogy itt a homokk szárazföldi és édesrétegekkel kapcsolatosan fejldött ki.
homokk fölött kiscelli agyag települ, majd efölött Pectunculus os homokk van. Lifí a
(18. p. 13.)

viz

A
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Aurél már

az elfordulást (20. p. 235.), amely a pilisC.sév
felé nyúlik. A homokk dlése itt
A homokkben egykori hévforrások nyomaira bukkanunk,
a hévforrások tanúi a homokkövén fenntt barittáblácskak.
A barit
itt borsárga és a (110) és (001) lapok vannak
rajta kifejldve (20.
l>. 235.). Piliscsabáfól északra is vannak nagyobb
hárshegyi homokk
foltok a triász alaphegységen, amelyeken szintén megtaláljuk
a
forrástevékenység nyomait és ennek eredményeképen a változó
szem nagyságú világos homokk kötanyaga a felsbb szintekben
kovás.
csabai
10h 18

leírta ezt

Somlyó hegyektl

.

Most eljutottunk n solymári törlés fenekére és ezután azt a
vidéket vizsgáljuk, orrely a törés é« a Pilisszánó-PilishorosjenPalotai patak törése közé esik. Érvek a tr'rülenek a délkeleti részét
Szentes Ferenc (5. p. 283 293-ig) tektonikailag kitünen feldolgozta és dolgozatához csatolt térképe már feltünteti azokat a
tektonikai viszonyokat, amelyeket a hárshegyi homokk települési
viszonyaival kapcsolatban érintek. E terület rétegeinek az össze-

—

függését a hidegkút-solymári terület rétegeivel már Kocli Antal
klasszikus szelvénye is feltünteti (2G. p. 157.). Szentes Ferenc
több irányban fektet át e területen keresztül szelvényeket (5. p.
290 291.), melyek nagyszeren ábrázolják a hárshegyi homokk
települési viszonyait. A solymári völgy baloldalán, a Rozália téglagyárral szemben, a 12;)-es magassági ponttól északnyugat felé, 600
hosszú darabon az út mellett megtalálhatjuk a hárshegyi homokkövet. A homokk határa az ért mentén a 130 ni-es szintvonalon
van. Az út mentén éles vetvonal van. Csapásiránya 21h, tehát
párhuzamos azokkal a vetkkel, amelyek a legtöbb munkából ismeretesek. A vetsík mentén tükörsima páncél van. A homokk
alsó szintje fehéres szürke, átlagos szemnagysága 1 5 mm, nagyobb
szemek szétszórtan 1 cm-ig találhatók. A kvarcszemek szürkésfehérek. A homokk dlése llh 30". A réteglapoknak megfelel síkban több sorban 2 5 cm nagyságú szénlencsék találhatók. Ezek
valószínleg tengeri növények szenesedett maradványai. A Inkákban zsíros, bitumenes, széthulló laza szénpor van, amely nem tölti
ki a lakukat teljesen. Valószín itt, hogy a kovás anyagú hévforrások feltörésekor az organikus anyag u ég ép volt, tehát a kovás
anyag közvetlenül a lerakodás után jött fel. Ennek a homokknek
fedjében vékonyabb vörösbarna homokk van, melynek szemnagysága 1 2 inni. A domb tetején 190
magasan 19h csapáséi törések vannak, s a homokk dlése 14h 10". A domb mögött a 191us magassági ponttól északra vezet úton a dlés 20h 10". Az út
mentén 2l'h csapáséi vett találhatunk. A Kövesbérctl és az úttól
délkeletre, a 190 in magas hegyen 12 méter mély kbánya van.
Ezt a hegyet a légi térkép Ürgehegy néven tüntette fel. A homokaprószeinü, 1| 5
szemnagyságéi, ritkán szórt kavicsokkal.
Színe fohéros-kékesszürke. A dlés 22h 7°. Az út n entén 15 liórás
supású, 10 m magas függleges vetpáncél van. Errl a köbéi-

—

m

—

—

—

k

m

— mm
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nyáról Kocli Antal is megemlékezik (26. p. 1(50.). Az elbb említett
úttól északnyugatnak, a Kövesbére északkeleti oldalán, 2(10 m magasan, hirtelen meredek lesz a hegy. Alul nagy legurult homokk
tuskók találhatók. A hegyoldalban lejjebb finomabb, 0 2 mai szemnagy kvarc vagy szaruk sze
nagysága homokk igen ritka, 2
mekkel található. Feljebb a homokk durvaszemü, 2 min nagyságú
nagyságú szarukdarabokkal A hokavicsokból áll, rika. 2

mm

mm

mokk

kötanyaga

kovás.

szögelési pont mellett

A hegy

tetején, a 281-eö

elsrend három
kfejt van A

hatalmas
függleges, hypoparalh

dél felé, felhagyott,

kovás erek is
hegy tetején 221 csapásai,
vannak. A hegyen található törések csapása 22h, a homokk dlése pedig fOh 15" A homokkben
néhol barit táblácskák talál
hatók, jeléül annak, hogy itt igen magas hfokú hforrások törtek
volt alaeso
föl, amelyeknek vize a kritikus hmérsékletnél alig
1

nyald)

1

hfokú.

A

Kövesbérc
bányában a kzet

tetején.

275

m

magasan, a vitéz Bíró-féle

k-

sárga vagy rózsaszín. A kbányában érdekes gyrdések észlelhetk. A gyrdések tengelye 22h csapáséi.
A szinklinális tengelyétl északra az antiklinális tengely 26 méterre van. A déli antiklinális tengely valamivel n esszebb van az
erdben. Délfelé haladva még egy teljesen hasonló szinkliuálisantiklinális hullámot találunk, ez azonban az erdtalaj alatt már
nehezebben követhet. A bányában lev szinklinális északi szárnya
o" dlés. A déli szárny dlése ersebb, 15 fokos. A Maurer Antalféle kbányában a Kövesbérc északnyugati végén, 260 ni magasan
a dlés 22h 5°. A homokk lazább, sárgás- vörös, egy-két
szem
nagyságú. A Varga-féle kfejt kzete vörösebb s dlése az elbbi.
A Kövesbércrl Borosjenbe vezet út mellett, 251
magasan, konglomerát van, 2.5\1.0 cm nagyságú kavicsokkal.
piros,

mm

m

dJyt>
(
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Amennyiben a Köbére körüli elfordulásokat identifikálhatjuk a hidegkúti elfordulásokkal, úgy az Ürge-hegyi finomszemü
homokk megfelel a tökhegyi alsó szintnek, a kbérei durvább szehomokk a tökhegyi felsbb szintnek, az utóbb említett konglomerát pedig a tökhegyi fels konglomerátnak. A Malomerd
dombon (24. p. 38.) a dolomitra települ hárshegyi homokk anynyira tele van dolomitkavicsokkal, hogy Seb a far zik Ferenc

m

szerint alig

nevezhet homokknek. Ez

az elbbi dolomit-brecciáknak
a rétegek vizszintesck. Innen

Csókánk a
nálisra
van.

—

felé

északnak.

következtet,

képzdmény

a

Koch Antal
Hidegkút

felé

megfelelhet

szerint (26. in 158.)

délnek

dlnek, míg

Ebbl Koch Antal hatalmas

antikli-

melynek tengelyével párhuzamosan sok

törés

A Kbérc és Pilisborosjen között még egy nagy lépcs van,
azután leszakad a rétegsor Pilisborosjeú alá. E lépcskrl elször

Taeger Henrik

tesz említést

Se hírét er Zoltán

(14.

(7.

p.

p.
8.)

561.)

a

pilisbor osjeni

fúrással

kapcsolatban megemlíti, hogy Pilisborosjen alatt a fúró 53 m
vastag kiscelli agyagon hatolt keresztül. A kiseelli agyag alatt van
a hárshegyi homokk, amely alul meszes, feljebb agyagos, légiéiül
pedig kovás kötanyagú.
Pilisborosjen északkeleti végétl egyenes úton. északnak az
Ezüsthegy alatt van egy kisebb homokk lépcs, lösszel fedve. A
rossz feltárási viszonyok miatt itt dlést nem mérhettem. Az Ezüsthegy keleti végénél van a Khegy. A Khegy dél lejtjén egy há-

nyában

alul meszes, feljebb kovás,

követ fejtenek,

Koch Antal

különböz szemnagyságú homok30". Az itteni elfordulásokról
p. 160.). Az Ezüsthegy keleti ré-

melynek dlése 2h

is említést tesz
szén hatalmas kbánya van.
járat legfelsbb ágát érte el.

(26.

A kbánya
A barlang

alsó szintje egy barlang-

valószínleg a hárshegyi

alatt lev dachstelin mészkben keletkezett és beszakadásokkal jutott el a fölötte Léiv, eocén mészkövén keresztül a hárshegyi homokkbe. Jelenleg a barlang feneke és minden fala hárs-

homokk

hegyi homokkben van. A bánya alsó szintjében, a barlang körül
szétes laza. homokk van, aim-fly hasonlít a há rmashatárhegyi
szétes homokkhöz. .A homokk magasabban aprószem íí, szilárd,
3 cm-es vastag kavics rétegekkel váltakozik, amelyek kb. 2 méterenként települnek. E rétegek dlése 22h 5". A homokk szemnagysága 3 mm. A kzet legnagyobb része szürkés-fehér. A rétegzdést
mutató iilepedési fordulatok tehát itt abban nyilvánulnak meg,
hogy a finomabb homokkben a réteglapok helyzetének megfelel
vékony kaviesrótegek vannak. E kavicsréteigek arra engednek
következtetni, hogy a hárshegyi homokk tengerében ezeknek a rétegeknek a leülepedése ideliiébeu a tenger áramlatai nem mindig
érintették ezt a területet. A fínomabbszem rétegekben is találunk
néhol nagyobb kavicsokat elszórva, de ezeknek a rétegszer kavicsbetelepüléseknek egészen éles alsó határuk van a l'inomszcm kzet
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A

kavicsokat csak ersebb tengeráramlat hozhatta, míg a finomabb homokot már .gyengébb áramlat is ide tudta szállítani. Amikor az ersebb áramlat elhagyta ezt a területet, a gyengén áramló
vízbl azonnal leülepedtek a nagyobb kavicsok, mig a finomabb
homok leülepedéséhez hosszabb id kellett. A kavicsrétegek meg
ismét ldé.'ébl arra a valószín következtetésre juthatunk, hogy az
ersebb tengeráram többször érintette területünket, majd ismét
elvonult róla. Az Ezüsthegy finomszem homokkövében is megtalálhatjuk azokat a fcstéksá voltat, amelyek a színez anyagokat tar
lalmazó forrásvizek tovalvaladásának útját jelzik.
felé.

Az Ezüsthegy

legészakibb lejtjén, 350 méter magasan nyitott
bánya vagy 60 méter vastag homokkövet tár fel. A
dlés 3h 6". A homokk 2 mm-es alapanyagában 2 cm vastag kavicsok vannak. Alul konglomerát van 0.75 cm nagyságú kavicsokkal.
A Nagy Kévéi y északi oldalában, 320 m magasan van egy kis rét,
amelynek alsó sarkában eddig még ismeretlen hárshegyi homokk
elfordulásra bukkantam. A Nagy Kevély és Csúcshegy közti nyereg 206 méter magas pontján íiuomszem homokk van, amelynek
dlése 8h 20". Fent a csúcshegyi kfejtben jól fejlett vetpáncélok
vannak és a kzetben tufa betelepüléseket is látunk. A fels bányákét hatalmas

ban kissé sárga, átlátszó

barit, néha limonitcs kéreggel fordul el.
bariton a [001 és az 1 10 forma jelenik meg. Fgy nagy vetpáncél tetején lehet itt a homokk 8h 20" dlését mérni. A forrásmködés itt abból látszik, hogy kisebb-nagyobb üregek vannak apró
barit kristálykákkal kibélelve. Mivel a forrásmködések nyomai a
hárshegyi homokk legfelsbb szintjéig nyomozhatok, kétségtelen,
hogy a források a hárshegyi homokk homokanyagának lerakódása
után, vagy legalábbis a lerakodás végén törtek fel. Azokból a helyekbl, ahol a kiscelli agyag a hárshegyi homokkvel települ, jól

A

1

[

1

látszik, hogy a kiscelli agyag lerakódásának kezdetén a forrásmködés már megsznt, mert a kiscelli agyag alsóbb rétegei nincsenek
el k ovásod va. Amint már említettem, a hárshegyi homokk lerakódásának elején az akkori felszin mésztörmelékébl származó mész
került a homokanyagba, késbb valószínleg már tiszta homok rakódott le. A tiszta homok nagyon ellentálló a diagenezissel szemben,
míg a meszes homok aránylag gyorsan alakul át meszes köt-

anyagú homokkvé. Ezekután közelfekv a gondolat, hogy a tiszta
kvarchomok lerakódásának végén, mikor a források feltörtek, az
alsó

meszes

Ugyanekkor

homok már
a tiszta

többé-kevésbbé homokkvé
szilárdult.
jó vezetképességénél fogva mesz-

kvarchomok

kávás oldatát. Ferenczi István (6.
hogy ezek a ko.vasav.as források az infraoligocén
denudáeiója után lesüllyed terület apró törései mentén törtek föl.
Azokon n helyeken, amelyeken alul megtaláljuk a meszes kötanyagú homokkövet, valószínleg csak a lerakódás végével törhettek fel ezek a források, talán akkor, amikor a terület újra siilyedni
kezdett, hogy helyet adjon a kiscelli agyag lerakódásának. Scherf
szire elvezette a források

p.

207.)

azt írja,
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Emil (36. p. 69.) feltételezi, hogy a kovasav a homokkszemek
között csak a terület kiemelkedésével, azaz szárazra jutásával csapódott ki. Mivel a terület a hárshegyi homokk lerakódása után
kimélyült és a fels oligocénban is tengerrel volt borítva, nem valószín, hogy csak a fels oligoeén után csapódott volna ki az alsó
oligocén ideje óta a homokszemek közt lév oldott kovasavas anyag.
A Csúcshegy homokkövében Teredo fúrások és egyéb organizmusok bizonytalan lenyomatai találhatók. A Földtani Intézet
gyjteményében errl a vidékrl a következ kövületeket találtam:
Pacién reccndiius
o f f. (Malomerdhegy), dióhoz hasonló
termés (csókán kai Khegy), Pacién sp. (oa ebén,'kai Khegy). Az
Oszoly homokkövében S t r a u s z L á s z 1 ó (21. p. 18.) sok Pectent

Brandt

talált.

A

hárshegyi

homokk

legészakibb elfordulásai ezen a terü-

Dóra patak völgyének oldalán

c's
a Hubertus kápolnánál
vannak. Ezt a területet úgyszólván egészen elborította a hárshegyi
homokk tengere, de a Nagy Kcvély csúcsa valósziniileg szigetként
kiállt a tengerbl (34. p. 183.). Ennek az egységes hárshegyi homokSzentles Ferenc szerint
takarónak a széttöredezése
az
44
oligocén végével, a „szávai orogén fázis alatt történt (5. p. 288.)

leten

a

—

—

k

Ezt a területet elhagyva, Pilisszántó-Pilisszentlélck irányáhomokk északnyugati elfordulásait.
Vem dl Aladár szerint (16.) a háshegyi homokk tengere innen északyugiat fell hatolt be a budai hegység területére. Ezek a
homokk elfordulások két isimert nagy vet között vannak. Az
egyik a Pilisszántó-Pilis: boros jen - Palotai patak irányában húzódó
vet, a másik pedig a Pilisszc'ntlélek-Pomáz-Csömöri patak irányában húzódó törésvonal, amely mentén északkeletnek a paleogén képzdmények lesüllyedtek a Szén telid re-viregrádi hegység neogén
emptivumai alá. Csobánkától nyugatra, a Hosszúhegy északkeleti
lejtjén igen nagy összefügg hárshegyi homokk elfordulás vau
a felszínen, amely hozzásimul északnyugaton a Pilishegy délkeleti
lábához. A Hosszúhegy délnyugati oldalán az elbb említett vetsík mentén kiemelkedett a Hosszúhegy triász röge, míg az ellenkez
oldalon az egész rög északkelet felé van billenve és lankásabb lejtibl csak kevés helyen bukkannak ki a magasabb injaitoknak megfelel triászszigetek. A hegy délkeleti részén, a hárshegyi homokk
alsó szintje meszesebb, felsbb szintje
kovás, de legnagyobbrészt
íímomszelmü. A Pilisszántó környéki kbányában oszloposán áll a
homokk. Rétegzdését
függleges lm- dákokkal átjárt falakon kivenni nem lobot. Koch Anta‘1 (26. p. 160. )is felemlíti, hogy itt
dlést mérni nem tudott. A kbányák függleges falain, a vasas
felszínrl beszivárgó oldatoktól
rozsd, áverésre
festett
homokk
olyan tömeges ki fejldési!, hogy messzirl eruptív közel benyomá-

ban megtaláljuk a hárshegyi

:i

sát kelti.

Bseim,

a far zik Ferenc (24. p. 39) nyomán a pilisszán Lii
következ kövületeket említjük: Panopea cfr. Héber ti

Seb

hányákból

a

Natica cepacea E

m

k

..

és Haiithcriuin

bordák.
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kövületetani Intézet ki nem állított anyagában még a következ
ket találtam: Teredo cfr., Tournali Leym., st reá sp., Perna sp.,
Natica sp., Fazianetla sp., Nerita sp., és nüvónylenyomatok:
Pilishegyet a hárshegyi homokk résziben körülveszi, részlten pedig behatol a Pilisszentlélek-klastrompusztai hatalmas, 1 h
csapásé törésije, amelynek mentén a Pilishegység egész tömege miég

A

a hárshegyi homokk lerakódása eltt kettétört (27. p. 271.). A Pilishegy északi lejtjén, Pilisszentlélektöl északnyugatra, a Cserepes
völgy lejtjén a hárshegyi homokk messze elnyúlik nyugat felé.
A homokk pilishegyi elfordulásában aprószenté kvarc-homokk.
Nyugaton is van még egy két hárshegyi homokk foszlány,
amelyek még az esztergomi medenceije is benyúlnak. Liffa A.
Sárisáp és Tarján környékérl említ típusos, aprószenté és konglomerátos hárshegyi homokkövet, amely hozzásimul a dachstein

Vadász Ele mér a Duna balpartján találja meg a
hárshegyi homokkövet (4. p. 177.). Az itteni hárshegyi homokk
elfordulása a
Nagyszál-Romhány-alsópetényi és Csvár-nézsai
rögcsoportokban található, ahol is a fekiihen Meletta pikkelyes
képzdményt talált, amelyet a budai márgával tart aequivahmsnek.
Kubacska András (3Í). p. 158.) is leírja a hárshegyi homokkövet a NagyszáJ
környékérl. A homokk alsó része pados és
növényi lenyomatokat tartalmaz. Kösd mellett ebbl az alsó homokkszintbl Vitális Sándor és magam kövületeket gyjtöttünk,
melyek az egyetemi Földtani Intézet gyjteményében vannak elhelyezve. Az utóbbi elfordulásokból kitnik, hogy a hárshegyi homokk tengere a Pilisszentlélek-Pomáz irányában haladó törésvonaltól északkeletnek, Vác felé folytatódott. Mivel a közbees területen a neogén eruptivumok az elfordulásokat beborítják, rendTaeger
rekonstruálni.
kívül nehéz a paleogeográfiai helyzetet
Henrik (7. p. 571.) a hárshegyi homokk tengerének partjait
Torbágytól kiindulva, Solymár-Pilisvörösvár-Cséven és Kesztölcön
Esztergom irányában, a keleti partvonalat pedig Budaát,
keszin, Pesthideghúton és Ürömön keresztül Budakalász irányában
húzza meg. Ez a két észak felé divergáló partvonal arra enged
következtetni, hogy a hárshegyi homokk tengere a Szentcndre-visegrádi hegység eruptivumai alatt szélesedett ki a legjobban, tehát
ott találhatnék meg a legtöbb hárshegyi homokkövet, ahol az eruplivumok eltakarják szemünk ell.
A már sokszor említett ers tengeráramlatnak az irányát,
amely a kvarckavics-konglomerátum anyagát hozta, rendkívül nehéz kinyomozni. A konglomerátot megtaláljuk a budakeszi Köszörim hegytl délre, a Hárshegyen, a Hvösvölgyben, a Tökhegy
tetején és a Nagy Kevély gerincén. Ha a tenger északnyugatról
.ltt be, akkor ez az ers tengeráramlat a mai hárshegyi homokk
elfordulásoktól északra, a Szentendre-visegrádi hegység alól jöhetett északnyugati irányban és simulhatott hozzá a tenger délkeleti
partjaihoz. Tekintettel arra, hogy a tengeráramlatok sok helyen
mészkhöz.
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megfordulnak és szorosan az ellenkez irányban haladó áramlat
mellett haladnak visszafelé, feltehetnek azt is, hogy Budakeszi táján az áramlat megfordult. Azonban er renézve bizonyítékaim nincsenek. —
Végül tisztázni kell a hárshegyi homokknek a budai márgához és a kiscelli agyaghoz való viszonyát. Ezzel a kérdéssel mindenki foglalkozott, aki csak a hárshegyi homokkvel valamilyen
kapcsolatban dolgozott. Amióta Telegdi Roth Kiár oly. (18.)
behozta az infraoligocén szárazföldi periódus fogalmát, Fei'eu•

V e n d Aladár (16.) is azon a véleményen
homokk az infraoligocén denudáció után
benyomuló tenger els lerakódása. Vadász Elemér (19.) a Csvár-nézsai csoportban a hárshegyi homokk alatt megtalálja a buc z

i

István

(6.)

és

1

vannak, hogy a hárshegyi

dai

márga

aequivalensét, másrészt sok említett feltárás bizonyítja,

hogy a hárshegyi homokkre
pül.

a

kiscelli

Szentes Ferenc nyomán

(5.

p.

agyag konkordánsan tele286.) felvehetjük, hogy a

pyreneusi hegyképz mozgás, amelyet
Vadász Elemér ajánlatára pannóniai orogén idszaknak nevez, a budai márga lerakódása után, felemelte az egész Dunántúllal párhuzamosan, a Budai
hegységet is. Ez az a szárazföldi idszak, amelyet az irodalom ezen

a környéken infraoligocén denudációnak nevez. Mint ismeretes,
okkor már az északnyugat-délkeleti irányú összes hatalmas törésvonalak ki voltak alakulva, melrt a pilisvörösvári eocén sokkal jobban letarolódott, mint a nagykovácsi^ tehát Pilisvörösvár környékén az eocén az elbb említett vetdések mentén sokkal jobban ki
volt emelkedve, mint Nagykovácsi környékén. Ugyanis, ekkor még
Budapest környékén nem volt szárazulat, mert a bryozoás márgára
konkordánsan települ a budai márga és a budai márga és a kiscelli

agyag között

is alig lehet felismerni a diszkordanciát (3. p. 10.).
részén
Pilisvörösváron,
északnyugati
tehát
a terület
hosszú ideig tartott az infraoligocén denudáció, addig Budapest
környékén csak igen rövid ideig tarthatott. Mindenesetre fel kell
tételeznünk, hogy a budai márga lerakódásának idején, az északnyugati részeken már szárazulat volt, másképen nem lehet megérteni, hogy az északnyugati részeken miért nem találjuk meg sehol
a budai rnárgát. Ezt nézetem szerint nem lehet úgy értelmezni,
hogy a budai márga az egész északnyugati területén leerodálódott.
Nincsen az sem kizárva, hogy a budai márga lerakódásának idejében a távolabbi részeken már hárshegyi homokk is lerakodott, de
közben feltétlenül szárazulat volt, tehát a budai márga és a hárshegyi homokk két különböz tenger lerakódásából származott. A
Hárshegy környékén, ahol a budai márga elfordulása olyan közel

Míg

van a hárshegyi homokkhöz, kétségtelen, hogy

a hárshegyi hobudai márga tengerének elvonulásával rakódott le.
már említett márga betelepülések és az a körülIílzt bizonyítják a
mény is, hogy a Hárshegyen az alsó mészbreceia fölött lev réteg
már nagy kavicsokat is tartalmaz. Területünkön mindenütt, az alsó

mokk már

a

homokk
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elbb finomszem homokból

álló

csak sokkal magasabb szintekben találunk
olyan durva szemnagyságú kavicsos homokkövet, mint a Hárshegyen, mindjárt a breccia fölött. Ezek a bizonyítékok arra mutatnak,
hogy a Hárshegyen a homokk csak akkor kezdett lerakodni amikor a Nagy Kevély körül már vastag homokkrétegek rakódtak le.
Mivel a Hárshegy közelében kövületek nem találhatók, ezt a feltevést paleontológiái bizonyítékokkal alátámasztani nem lehet. Az
a körülmény, hogy a hárshegyi homokk sehol sem települ a budai
márgára, azt sejtteti, hogy az infraoligooón denudációs idszak a
budai márga területén akkor kezddött, amikor a hárshegyi hoKároly azt
mokk területén már befejezdött. Tel égd i
tartja (IS. p. 232.), hogy az infraoligocén denudáció keleti határa
összeesik a hárshegyi homokk elfordulásainak keleti határával.
Az elbbi megfontolások alapján úgy hiszem, hogy az infraoligocén denudáció nyugatról keletre húzódva átlépte a hárshegyi homokk keleti határát, de mikor a denudáció a budai márga terümegindult és a
letén tartott, a nyugati részeken a süllyedés már
hárshegyi homokk már lerakodott. A budai márga területén a
denudáció csak igen rövid ideig tarthatott, mert a budai márga és
kiscelli agyag között alig észrevehet a diszkordancia. Nézetem
tengerébe az ers tengeráramlatok
szerint a hárshegyi homokk
aránylag gyorsan sázllították be északnyugat fell a kvarchomok
anyagát és így a hárshegyi homokk lerakódása aránvlag rövid
ideig tartott. Bogsch László (3. p. 11.) arra a véleményre
jutott, hegy a kiscelli agyag tengere már az alsó oligocén végén
elöntött egyes részeket, azonban vannak részek, ahová csak a középs oligocén elején nyomult be Ezek szerint nincs kizárva, hogy
a kiscelli agyag tegere Óbudára már benyomult, amikor a nyugati
részeken, ott ahol a hárshegyi homokkrétegek tetemes vastagságot
érnek el, hárshegyi homokk még lerakodott. A kiscelli agyag keletrl benyomuló tengere, a hárshegyi homokk terület jelenlegi
keleti peremén találkozhatott a hárshegyi homokk északnyugatról
benyomult tengerével és az egész területet elöntötte. A pilisvörösvári fúrásból, (18. p. 12.) melyben a hárshegyi homokk fokozatosan megy át a kiscelli agyagba, arra következtethetünk, hogy itt
rövid ideig partvonal volt, majd a kiscelli agyag a terület leslyedésével a nyugati részeket is elborította.
rakódott

le

és

Rth

Összefoglalás.

A

hárshegyi

homokk

települési

viszonyaiból arra lehet kö-

hogy az els idben az alaphegység törmelékébl breekeletkezett. Ezután finomabb szem meszes homokk rakódott
majd durvaszem kovás kötanyagú homokk és végül kavics-

vetkeztetni,
eia
le,

konglomerát.

Vannak

a budai hegységben alsó

anyagú márgás homokkövek,

oligocénkorú

amelyekben a homok

meszes kötmennyisége
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néhol igen kevés. Ezek a homokkövek Budakeszirl és a pilisszentiváni bányákból kerültek ki és meghatározható
kövületeket tar-

talmaznak. Ezeknek a homokköveknek a hárshegyi homokk mekötanyagú homokköveihez való sorolását beható paleontologiai és petrográfiai vizsgálatoknak kell megelzniök.
A hárshegyi homokk meszes szintjeinek kötanyaga a helyszíni kzetek abráziós törmelékébl származik. A felsbb, kovás réteg kötanyaga a homokk lerakódásának végével feltört források
oldott kovás anyagaiból származik.
szes

A budai márga tengere a hárshegyi homokkterületeket valószínleg sohasem borította Pest környékén. Nincsen kizárva, hogy
azokon a területeken, ahol tetemes vastagságú a homokk, a homokk lerakódás már a budai márga lerakódásának idejében kezddött, de a két tenger szárazfölddel volt egymástól elválasztva. A
kiscelli agyag tengere a hárshegyi homokk területeket kelet fell
árasztota

el.
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