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Összefoglalás
A középső-miocén andezites vulkanizmus során keletkezett Visegrádi-hegység keleti peremének egy szakaszát (Leányfalu környéke) vizsgálva, a felszínmozgások jelentős szerepét ismertük fel a mai térszín kialakításában és a kőzettestek helyzetének kialakulásában.
A vizsgált területrészen, a Visegrádi-hegység keleti peremén kimutattuk a vulkáni működést megelőzően lerakódott legfiatalabb feküképződményt, a kárpáti (burdigáli) korú Fóti Formációt. Valószínű, hogy az andezites vulkánosság részben kiegyenlített, sekélytengeri, partközeli (a Fóti
Formáció leülepedési területén), részben szárazföldi területen indult meg. A vulkáni hegység lepusztulása során lezajlott tömegmozgások miatt
rosszul feltárt hegységperemen a vulkanitok kb. 340-350 m tszf. magasságban települnek a feküre. A Duna közelében azonban a mintegy 400 méter
magasságkülönbség hatására csuszamlások történtek, több fázisban. Az első, általában legnagyobb mozgások mérete a legnagyobb: feltehetően
tized km3-t is elérő nagyságrendű tömegek csúsztak le 200-300 méter függőleges elmozdulással.
A jelenlegi morfológiát ezek a csúszások döntően befolyásolják. A mozgások ma is tartanak, mérnökgeológiai problémákat okozva.
K e y w o r d s : geomorphology, Hungary, Karpatian, landslides, Miocene, quaternary, terrestrial environment, volcanic rocks, terraces,
Transdanubia
Abstract
The Visegrád Mts built by Middle Miocene volcanites are situated N of Budapest, near to the river Danube. At their eastern margin, at
Leányfalu, the study evidenced a dominant role of landslides in the formation of the current surface and in the position of rock bodies.
An outcrop of the youngest pre-volcanic formation, the Burdigalian (Karpatian) shallow marine Fót Formation has been identified in this area
for the first time. Presumably, the volcanism started on quite plain shallow marine and terrestrial areas . Due to the denudational processes accompanied by gravitational mass movements after the volcanism, the studied marginal areas exhibit few good outcrops. The volcanic rocks cover the
older sedimentary rocks at 340-350 meters above the sea level in the studied area. Near the river Danube, however, due to an about 400 m high
slope, significant masses slided down. Their volume may be as large as one tenth of km3. The vertical displacement might be as high as 200-300 ms.
These landslides decisively control the present landscape and morphology. They continue even today and cause engineering-geological problems.

Bevezetés
A Bakony és a Balaton-felvidék posztpannóniai lepusztulási folyamatainak vizsgálata során került sor a kontinentális alkálibazalt-vulkanizmus lepusztulási formáinak
elemzésére is (CSILLAG 2004, NÉMETH et al. 2003). A vizsgálatok egyértelműen kimutatták a diatrémák jelenlétét,
ami igazolja a pannóniai rétegsor alkotta térszín jelentős
(200-300 méterre becsülhető) posztvulkáni denudációját.

Az egykori lávafelszíneken található salakvulkáni maradványok jelenléte arra utal, hogy ezek a felszínek kialakulásukat követően nem pusztultak le jelentősen. Így, több lépcsőben, egyre alacsonyabb hegylábfelszíneken, völgytalpakon rakódtak le a kiemelt bazaltfelszínek pereméről származó anyagból kialakult hordalékkúpok, törmelékkúpok és
földcsuszamlások.
A bazaltvulkáni területek peremén kialakult nagyméretű csuszamlásokra már JUGOVICS (1954), majd PEREGI,
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BENCE (1987) is felhívták a figyelmet. A Balaton-felvidék
térképezése során ugyancsak több nagyobb bazalttestről
sikerült kimutatni ezek csuszamlásos eredetét (BUDAI,
CSILLAG 1998, BUDAI, CSILLAG 1999). A földcsuszamlások
jellege, típusa alapján (PÉCSI 1991) ezek a formák a hegycsuszamlások, suvadások nem mindig egyértelműen
elkülöníthető formatípusaiba sorolhatók.
A fekü kőzetek mechanikai tulajdonságai mellett a nagy
tömegű csuszamlások kialakulásához szükséges feltételek
közé tartozik a viszonylag nagy szintkülönbségű felszíneket összekötő lejtők kialakulása is. Ezek a Balatonfelvidék esetében a bazaltplatók tetőszintje és az oldalukon
kialakult hegylábfelszínek, illetve néhány mélyen bevágódott eróziós völgy (elsősorban az Eger-völgy) oldalában
alakultak ki. A tapasztalatok alapján lehetőséget láttunk
annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a nagyobb reliefenergiájú, nagyobb vulkanittömegű Visegrádi-hegység
peremi területein mekkora szerepet játszottak a tömegmozgások a posztvulkáni lepusztulási folyamatokban,
melyek azok a teraszszintek, hegylábfelszínek, amelyek jelentős méretű tömegmozgások bázisaként szolgálhattak.
Megjegyezzük, noha a jelenleg használt tájbeosztás
(MAROSI, SOMOGYI 1990) szerint a Duna jobb parti miocén
vulkanitokból álló hegyvidék Visegrádi-hegység néven
szerepel a térképeken és az irodalomban, a korábbi irodalomban és térképeken ezt a területet általánosan a Pilis
részének tekintették.
A mintaterületként kiválasztott Leányfalu környéki, a
Vörös-kő és a Duna közé eső területen (1. ábra) a legfrissebb földtani térkép (KORPÁS, CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY
1999) több szintbe levetve, az eggenburgi Budafoki
Formáció fedőjébe települt helyzetben ábrázolja a
Börzsöny–Visegrádi Formációcsoport vulkanitösszletét (2.
ábra). Ennek alapján a legidősebb radiometrikus kort

(K/Ar, 16,5 millió év körül) figyelembe véve (BENDŐ 2001)
is jelentős, kb. 3,5 millió évnyi időszak üledékei hiányoznának. Felmerül a kérdés, kimutatható-e feltárásokban ez a
diszkordanciafelszín, illetve mennyiben befolyásolhatta ez
a posztvulkáni tömegmozgásokat. Néhány korábbi munka
(SÍKHEGYI 1999, CSILLAG 2000) a nagy felbontású,
1:10 000-es méretarányú színes légifelvételek, illetve terepi
észlelések (CSILLAG 2000) alapján a Visegrádi-hegység
területén is nagy méretű tömegmozgásokat mutatott ki.
Szingenetikus jellege miatt nem tartozik szorosan a tárgyalt
témához, de feltétlenül említésre érdemes, hogy a
Visegrádi-hegység területén KARÁTSON (2001) egy további
típusát mutatta ki a tömegmozgásoknak, a vulkáni törmeléklavinákat. Egyes esetekben, a vulkáni törmeléklavinák
elterjedési területén a tömegmozgások vizsgálatánál el kell
különíteni a szin- és posztvulkáni eseményeket is.
A Visegrádi-hegység területén részletes földtani
felvételre napjainkig nem került sor. LENGYEL (1953) áttekintő cikke és ennek térképmelléklete óta a hegység
felépítéséről csak „A Börzsöny és a Visegrádi-hegység
földtani térképe” (KORPÁS, CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY 1999)
és a hozzátartozó magyarázó (KORPÁS 1998) ad áttekintést.
Sajnos a Visegrádi-hegység területén csak a kutatás
előkészítő szakaszának eredményei álltak rendelkezésre.
Az előkészítő munkák közül ki kell emelni a MÁFI-ban
1977-ben (MÁFI Őslénytani és Múzeumi Osztály 1977) és
1978-ban (BOHNNÉ et al. 1978) készített kéziratos jelentéseket, amelyek a vizsgált terület teljes paleontológiai ismeretanyagát összefoglalták, illetve azokat új vizsgálatokkal kiegészítették.
A Visegrádi-hegység egyes részterületeinek feldolgozásával számos tanulmány, publikáció foglalkozott az
elmúlt évtizedekben. A cikkben tárgyalt szűkebb terület,
Leányfalu környékének ismertetését MAJZON (1933) böl-

1. ábra. A vizsgált terület földrajzi helyzete és helyszínrajza
a — A Visegrádi-hegység elhelyezkedése; b — A vizsgált terület helyzete a Visegrádi-hegységben (a cikkben felhasznált terepmodellek a HM Térképészeti Kht.
DDM–10 alapján készültek); c — A vizsgált terület helyszínrajza. I = a 8. ábra helyzete, II = a 7. ábra helyzete, A–B = 6. ábra szelvényének helyzete

Figure 1. Position and topography of the studied area
a — Position of the Visegrád Mts; b — position of the studied area within the Visegrád Mts (after DDM–10 of HM Térképészeti Kht.); c — topography of the
area. I = outline of Figure 8, II = outline of Figure 7, A–B = The position of the section on Figure 6
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2. ábra. Leányfalu környékének földtani térképe (KORPÁS, CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY 1999).
αt = Andezit rétegvulkáni összlet, pbα = Piroxénes biotit-amfibolandezit, bMe = Budafoki Formáció, tkOl2 = Törökbálinti Homokkő Formáció, kOl1 = Kiscelli
Agyag Formáció

Figure 2. Geological map of the surroundings of Leányfalu (after KORPÁS and CSILLAG-TEPLÁNSZKY 1999).
αt = Andesite stratovolcanic succesion, pbα = Piroxenic biotite-amfibole-andesite, bMe = Budafok Formation, tkOl2 = Törökbálint Sandstone Formation, kOl1 =
Kiscell Clay Formation

csészdoktori értekezésében készítette el. A Duna menti sáv
geomorfológiáját, teraszait PÉCSI (1959) írta le. A hegység
vulkáni képződményeinek vizsgálata az elmúlt években
néhány diplomamunka erejéig a MÁFI és a freibergi
bányászati akadémia közötti együttműködés keretében
folyt.
A jelen munkában egy korábbi tanulmány (CSILLAG
2000) tapasztalatait összefoglalva az andezitvulkáni összlet közvetlen feküjének egy korábban ismeretlen előfordulását, a vulkáni képződmények elterjedésének pontosabb lehatárolását lehetővé tévő feltárásokat, valamint a
területről rendelkezésre álló 1:10 000-es méretarányú
színes légifelvételek interpretációit figyelembe véve
értékeljük a hegységperem és a Duna-völgy átmeneti
területének geomorfológiai viszonyait, különös tekintettel
a vulkáni működés vége óta eltelt időben történt tömegmozgásokra.

Rétegtani viszonyok
Prevulkáni és vulkáni képződmények
A vizsgált területen alaphegységet (Fődolomit Formáció) csak a Leányfalu Lf–1 fúrás ért (585–1009 m között). A
legidősebb ismert paleogén formáció a Hárshegyi Homokkő, amelynek jelenlétét a fúrás 465–585 m közötti szakaszán kívül a Nyulasi-patak (Nyilasi-patak, 1. ábra) völgyében, az agglomerátumösszletben található nagyméretű,
tipikus homokkőblokkok is jelzik. A KORPÁS (1998) által a
Hárshegyi Homokkő fedőjében „Alsó homok” néven leírt
— informális — litosztratigráfiai egység csak a Leányfalu
Lf–1 fúrásból ismert, de azt az egységes fúrásátértékelés
során nem különítették el. A Hárshegyi Homokkőre a
mindössze a Leányfalu Lf–1 fúrásban 105–465 m között
harántolt Kiscelli Agyag Formáció települ.
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Leányfalu környékén a Kiscelli Agyag fedőjét alkotó
Törökbálinti Homokkő Formáció vagy Törökbálinti
Homok Formáció (beleértve a korábbi Kovačovi Formáció,
Becskei Formáció) a legidősebb, a felszínen is megtalálható
összlet.
A vizsgált területen a Törökbálinti Homokkő
Formációnak a korábbi Kováčovi Formációnak megfelelő
kifejlődése (150–450 m), valamint a korábbi Becskei
Formációnak (max. 50 m) megfelelő képződményei találhatók meg. Az összlet uralkodóan agyag, aleurit, finomhomok alkotta rétegek váltakozásából áll. Feltárásai elsősorban a Nyulasi-patak medrében találhatók meg. Feküje a
Kiscelli Agyag, fedője a Budafoki Formáció.
A Törökbálinti Homokkő kora a régi felfogásban későoligocén, a korszerű biosztratigráfiai vizsgálatokra alapozva, BÁLDI (1983, in BÉRCZI, JÁMBOR 1998) értelmezése szerint — beleértve a Becskei Formációt is — késő-oligocén–kora-miocén (egri).
A Törökbálinti Homokkőre települő eggenburgi
Budafoki Formáció (korábban „nagy pectenes rétegek”,
„osztreás, anomiás homok”) anyaga sárga, szürke, változó
szemcseméretű homok, laza kötésű homokkő, kavicsos,
homokos, agyagos közbetelepülésekkel. Vastagsága
80–100 m (HÁMOR 1996). A Csódi-hegy környékén (1.
ábra) anyaga vékonypados, szürke, apró–középszemű, kavicsos kvarchomokkő, amelynek vastagsága nem haladja
meg a 20 métert (KORPÁS 1998).
A vizsgált területen MAJZON (1933) leírása alapján elsősorban az ún. „Anomiás homok” főleg durva homok, kavicsos homok anyagú rétegeivel kell számolni. Őslénytani
anyaggal igazolt eggenburgi (alsó-miocén) feltárás csak a
Nyulasi-patak völgyének felső szakaszán ismert, MAJZON
(1933) nyomán (M/55 pont, MÁFI Őslénytani és Múzeumi
Osztály 1977). A feltárás jelenleg valószínűleg fedett, nem
sikerült megtalálni.
A Budafoki Formáció feküjét a Törökbálinti Homokkő
alkotja, fedője a Fóti Formáció, ahol ez esetleg hiányzik, az
andezitvulkáni összlet.
A kárpáti korú Fóti Formáció (korábban „bryozoás
mészkő”) előfordulása Leányfalu közelebbi környékén korábban nem volt ismert. A rétegvulkáni sorozat feküjében
települő összlet egyetlen, a környéken jelenleg ismert
feltárása a Leány-kút (1. ábra) fölötti forráscsoport mögötti
csuszamlás szakadási falában található.
Egyértelműen szálban álló, eredeti települési
helyzetében maradt része a feltárt rétegeknek feltehetően
nincsen. A 3. ábrán látható rétegek is feltehetően kissé kimozdult helyzetben vannak, egy csuszamlás részét
alkotják. Az elmozdulás azonban feltehetően nem haladja
meg sem vertikálisan, sem horizontálisan a 20-25 métert. A
lejtőn és a lejtő aljában talált törmelék uralkodóan
pados–vastagpados, meszes kötésű durvahomokkőből,
aprószemcsés konglomerátumból áll. A konglomerátum
kavicsanyaga kizárólag kvarc, kvarcit. A max. szemcseméret 1 cm körüli. A 3. ábrán látható lejtő aljában talált
meszes kötésű, aprókavicsos konglomerátum és a nagyobb,
felismerhető bioklasztokat tartalmazó darabok (4. ábra)

3. ábra. A Fóti Formáció feltárása a Leány-kútnál
Figure 3. Outcrop of the Fót Formation at Leány-kút

magasabban nem fordulnak elő. Ennek alapján
feltételezhető a rétegsor felfelé finomodó jellege. A
rétegzettség általában vízszintes, vastag (4–10 cm-es)
réteglemezek a jellemzőek. A lejtőn kiálló rétegek
egyikében jól felismerhető keresztrétegzettség látható. A
jól osztályozott rétegekben gyakoriak a szemcsékkel közel
azonos nagyságú molluszkatöredékek. A kevesebb sziliciklasztitot tartalmazó rétegek törmelékéből egy Pectinidae
(Chlamys?; 4. ábra, d), valamint egy bryozoás–balanuszos
mészkőtörmelék (4. ábra, b–c) került elő. Az előfordulás
anyagáról megállapítható, hogy a formáció a sztratotípus
kőzetanyagával, fáciesével gyakorlatilag azonos (Kókay J.
szóbeli közlése, 2004).
HÁMOR (1997) szerint vastagsága általában 50-70 m, a
Leány-kút környékén a rossz feltártság alapján nem állapítható meg.
Feltehetően diszkordánsan települ a Budafoki
Formációra, fedője a rétegvulkáni összlet. A Duna jobb
partján, Leányfalu távolabbi környezetében a formáció előfordulása több helyről pl. Pomáz környékén (LENGYEL
1953), valamint a pilisszántói Hosszú-hegy oldalában ismert.
A Visegrádi-hegység fő tömegét alkotó rétegvulkáni
összlet, a Börzsöny–Visegrádi Formációcsoport változatos
rétegsorából a vizsgált területen főleg piroklasztit képződ-
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4. ábra. A Fóti Formáció anyaga a Leány-kút melletti feltárásban
a — meszes kötésű aprókavicsos konglomerátum; b–c — bioklasztos kavicsos mészkő; d — Pectinidae-töredékek a bioklasztos mészkőben; A = Bryozoa-telepek,
B = Balanidae-töredékek

Figure 4. Rocks of the Fót Formation at Leány-kút
a — calcareous conglomerate with small pebbles; b–c — limestone with pebbles and bioclasts; d — Pectinid fragments in the bioclast-bearing limestone;
A = Bryozoan fragments B = Balanidae fragments
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mények, elsősorban durva vulkanit anyagú és a feküből
származó, általában jól kerekített blokkokat tartalmazó
rétegek ismertek. Láva eredetű képződmény a területen a
Villám-patak (1. ábra) két forrásága közötti tetőn fordul elő.
Itt a felszínt sok, max. 7-8 mm-es amfiboltöredéket tartalmazó, helyenként kissé kovásodottnak látszó, világosszürke
kőzet törmeléke borítja.
A piroklasztitrétegek vastagsága a Vörös-kő tövében, a
Dóra-patak (1. ábra) forrásánál 340-350 m-en MAJZON
(1933) szerint felszínre bukkanó „felsőoligocén”
(Törökbálinti Homokkő) fölött max. 200 m körülire becsülhető. KORPÁS, CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY (1999) térképén a
Csaba-kút forrásánál (1. ábra), ugyancsak 340 m tszf. magasságban található az alsó-miocén szedimentek és a vulkanitösszlet határa, ami az előző értékkel azonos vastagságot
mutat a vulkáni képződmények esetében.
A visegrádi-hegységi és börzsönyi vulkanizmus a bádeniben zajlott le. A vulkáni összlet kora a radiometrikus —
K/Ar — kormeghatározások alapján 16,5 millió év (BENDŐ
2001) és 14,5 millió év (KORPÁS 1998) között van.
KORPÁS (1998) szerint a vulkanizmus első szakaszában
a Visegrádi-hegység területén tengerparti lagúna, mocsár
környezetben indult meg a piroklaszt-lerakódás, amely
gyorsan feltöltötte az üledékgyűjtőt. A vulkáni összlet
közvetlen feküje a rossz feltártság miatt csak egy helyen ismerhető fel egyértelműen (lásd alább). Itt a Fóti Formáció
észlelhető. A területen a felszínmozgások és a vulkanizmus utáni üledékek a rétegsorokat nagymértékben elfedik,
letakarják. A Fóti Formáció és az andezitvulkanizmus
közötti csekély korkülönbség miatt a vulkanizmust
megelőző eróziós tevékenység a területen valószínűleg

igen csekély volt. Feltehetően a kárpáti végére az üledékgyűjtő feltöltődésével, a szárazulati térszín lepusztulásával
kialakult kiegyenlített térszínen indult meg a vulkáni
működés.
Vulkanizmus utáni képződmények
A vizsgált területen sem a vulkáni összlet fedőjében
Visegrád környékén előforduló bádeni, sem fiatalabb miocén, pliocén képződmények nem ismertek.
Negyedidőszaki — esetleg pliocén korú — terresztrikus
üledékek változó vastagságban mindenütt előfordulnak a
hegységperem és a Duna magas ártere közötti területen.
Ezeknek azonban csak egymáshoz viszonyított helyzetükön
alapuló relatív koruk határozható meg, néha még ez is nagy
bizonytalansággal. Megfigyelésünk szerint azonban az esetek többségében a posztmiocén üledékek fő tömege a
löszrétegek feküjében települ.
A szárazföldi összlet fő tömegét a korábbi földtani
térképeken vulkáni képződményekként ábrázolt piroklasztit és lávakőzet anyagú testek alkotják. A terület felszínalakulása szempontjából meghatározó jelentőségű idős
folyóvízi teraszok anyagának jelentős része lepusztult.
Csuszamlásos képződmények
A légifelvételek értelmezése egyértelműen igazolta a
nagyméretű csuszamlások jelenlétét és a vulkanittestek elmozdított helyzetét a rétegvulkáni sorozat peremén, elsősorban a Vörös-kő alatti meredek lejtőkön (5–9. ábrák). A
tömegmozgások több fázisa különíthető el, az alábbiakban

5. ábra. Nagyméretű tömbökre szétesett, nyitott hasadékokkal tagolt piroklasztit feltárása egy felhagyott kőfejtőben (helyzetét a 6. ábra
mutatja)
Figure 5. Outcrop of a pyroclast body cut by open fissures, broken into big blocks, situated in an abandoned quarry (for its position, see
Figure 6),
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6. ábra. A Vörös-kő és a Duna közötti terület vázlatos földtani szelvénye az 1. ábrán jelzett A–B nyomvonalon
1 — Duna teraszok, IIa, III, V = észlelt, IIb = MAJZON (1933) és PÉCSI (1959) nyomán, IV = PÉCSI (1959) nyomán; 2 —
lejtőtörmelék; 3 — csuszamlás; 4 — Törökbálinti Homokkő Formáció; 5 — Budafoki Formáció; 6 — Fóti Formáció;
7 — Börzsöny–Visegrádi Formációcsoport

Figure 6. Schematic geological sections of the area between the Vörös-kő and Danube along the A–B line
on Figure 1
1 — IIa–V = Danube terraces; IIa, III, V = detected by the authors, IIb = after MAJZON (1933) and PÉCSI (1959), IV =
after PÉCSI (1959); 2 — slope debris; 3 — landslide; 4 — Törökbálint Sandstone Formation; 5 — Budafok Formation;
6 — Fót Formation; 7 — Formation Group Börzsöny–Visegrád

három (illetve a mai mozgásokat is beleszámítva négy) fő
fázist különböztetünk meg. A legidősebbként leírt (ún. első
fázisú) csuszamlások feltehetően csak a máig megőrződött,
földtani, geomorfológiai bélyegeik által kimutatható
legidősebb maradványok. A völgybevágódás korábbi szakasza során, az egyre növekvő szintkülönbség hatására
kialakulhattak kisebb mozgások, amelyek nyomát a későbbi, nagy tömegű mozgások eltörölték.
A csuszamlások első fázisa hatalmas, hegynyi tömegek
mozgásával járt. Hozzávetőleges becslés szerint nagyságrendjük meghaladta a 0,02 km3-t, esetenként talán a 0,1 km3-t
is. Ezeket a kőzettesteket KORPÁS, CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY
(1999) térképén vető mentén lezökkent vulkanitként
találjuk meg. A térképen miocén feküként ábrázolt
Budafoki Formáció szintén megismétlődik levetett helyzetben. Ezt az ismétlődést azonban a korábbi őslénytani
vizsgálatok (MÁFI Őslénytani és Múzeumi Osztály 1977,

7. ábra. A 2. fázisba sorolt csuszamlás a Vörös-kőtől délre
(DDM–10 és 1:10 000-es színes légi felvétel alapján;
helyzetét l. az 1. ábra, c-n)
a = A Visegrádi-hegység tetőszintje, a’ = A Visegrádi-hegység
tetőszintje lecsúszott helyzetben, b = 2. fázisú csuszamlás
szakadási fala, c = 3. fázisú csuszamlás

Figure 7. Second phase landslide south of the Vörös-kő
Peak (after DDM–10 and a 1:10 000 scale aerial photo;
for location, see Figure 1, c)
a = summit level of the Visegrád Mts; a´ = the same in slideddown position; b = breaking surface of the second phase landslide; c = third phase landslide

BOHNNÉ et al. 1978) és a terepbejárás (CSILLAG 2000) sem
igazolta.
A Nyulasi-patak északi forrásága és a Villám-patak
között található az egyik legnagyobb tömegű, formájában
azonban kevésbé felismerhető csuszamlás. Települési és
morfológiai helyzete, erősen összetört anyaga (5–6. ábra)
azonban egyaránt a kőzettest gravitációs csúszására utal. A
vulkanit anyag feküje ezen a területen mindenütt a Fóti
Formációnál idősebb miocén, illetve oligocén (6. ábra).
Ugyancsak ehhez, a legidősebb csuszamlásos összlethez
tartozik a Leány-kút környéki, alsó, helyenként kiszélesedő, sík felszínt alkotó vulkanittömeg is.
A nagy méretű, hegynyi tömegek mozgását a
csuszamlások, omlások második fázisa követte. Az ide
sorolt csuszamlások mérete kisebb, morfológiájuk azonban jobban megőrződött. A Vörös-kő csúcsától délre, egy
óriási lecsúszott blokk található (7. ábra). Ugyancsak
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8. ábra. A 2. fázisba sorolt csuszamlás a
Vértes-hegy DK-i peremén (DDM–10
és 1:10 000-es színes légi felvétel
alapján; helyzetét l. az 1. ábra, c-n)
a = 2. fázisú csuszamlás szakadási fala; b = a
lecsúszott kőzettömeg; c = 3. fázisú csuszamlás; 1 = a Leány-kút közvetlen környéke, a
Fóti Formáció kibúvása (3. ábra)

Figure 8. Second phase landslide at the
SE margin of the Vértes Mt. (after
DDM–10 and a 1:10 000 scale aerial
photo; for location, see Figure 1, c)
a = the breaking surface of the slide; b = slided down masses; c = 3rd phase landslide; 1
= outcrop of the Fót Formation at Leány-kút
(Figure 3)

ebbe a második csuszamlásfázisba tartozik a Nyulasipatak felső szakaszától északra, a Vértes-hegy (1. ábra)
DNy-i peremén kialakult suvadás is (8–9. ábra). Ennek
részletei is jól megőrződtek. Ma is felismerhetők a belső
szakadási falak, a leszakadt, omlott több m3-es tömbök
(10. ábra, a és b).
A csuszamlások harmadik fázisa az idősebb csuszamlásokat — is — érintette. Kisebb csuszamlások, esetleg lejtőn
kialakult folyások szakadási felületei, meredek felszínei
láthatók (7. ábra, b és c, valamint 8. ábra, a és c).
Az idősebbeknél jelentősen kisebb méretű csuszamlások, omlások ma is igen gyakoriak a területen (OSZVALD
2000), elsősorban a mélyen bevágódott völgyek, vízmosások oldalában (11. ábra, a).

Lejtőtörmelék
A vizsgált terület felszínét szinte mindenütt vulkanittörmelék, málladék borítja. A vízmosások és patakok mély
bevágásainak feltárásai alapján a felszínt borító törmelék
anyag döntő része az üledékes kőzetek felszínét borító
vastag lejtőtörmelék-takarónak bizonyult, nem pedig
vulkáni kőzetek elúviumának. A rendkívül vegyes szemcse-összetételű (agyagtól 1 m3-t meghaladó blokkig)
lejtőtörmelék igen nagy vastagságban borítja a felszínt. A
Felső-erdőtől (1. ábra) délre található felszín meredek K-i
lejtőjének egyik vízmosásának oldalában egy friss
csuszamlás tárta fel a lejtőtörmelék feküjét. Itt lösz jellegű
üledékre több méter vastag, (feltehetően 10 m körüli
vastagságú) lejtőtörmelék települ (11. ábra, a). A felszín

9. ábra. A 8. ábra helyszíne (terepi felvétel)
Figure 9. Position of Figure 8 (field photo)
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topográfiai szintje PÉCSI (1959) IV. teraszának felelne meg,
anyaga azonban durva, tisztán vulkanit anyagú lejtőtörmelék (11. ábra, b).
Teraszüledékek, hordalékkúpok, mésziszap,
édesvízi mészkő

10. ábra. A 8. ábrán bemutatott csuszamlás felszíne
a = belső szakadási fal (8. ábra, a); b = a belső szakadási felületekről levált több
m3-es tömbök a csuszamlás felszínén

Figure 10. The surface of the slide shown on Figure 8
a = interior breaking wall; b = several m3 blocks on the sliding surface, originating from the inner side of the displacement

A Duna teraszainak, a patakok által felépített folyóvízi–proluviális hordalékkúpoknak az anyagát a részletes
geofizikai mérések (GULYÁS, OCSENÁS 1998) egyértelműen
kimutatták az alacsony és magas ártér területén, valamint a
legalsó, PÉCSI (1959) szerint 12–14 m relatív magasságú
terasz szintjében (tszf. 112–114 m, II/a. terasz). MAJZON
(1933) egy ma már megszűnt kis homokbányában leírta a
18–27 m relatív magasságú (II/b.) terasz anyagát.
A 150–160 m tszf. körül települő, 50–60 m relatív magasságú terasz roncsai (III. terasz) szintén megtalálhatók a
vizsgált területen, a Nyulasi-patak északi oldalán. Erre nem
csak a légifotókon jól kivehető tereplépcső utal, hanem egy
feltárásban felszínre is kerül a teraszkavics.
PÉCSI (1959) szerint a 80–95 m relatív magasságú szintben található tereplépcső, eróziós felszín szintén terasz (IV.
terasz), bár felszínén csak vulkanit anyagú görgeteg található, kvarckavics nem. A terület feltárásai alapján a tereplépcső terasz volta nem erősíthető meg.
A Leányfalu környékén kimutatott legmagasabb
teraszszint 210–240 m tszf. magasságban nyomozható (V.
terasz). Elsősorban eróziós felszínek, tereplépcső maradványok mutathatók ki a Nyulasi-patak környékén ebben a
szintben, azonban a 200-220 m tszf. magasságban a
Nyulasi- és a Dóra-patak völgyében található édesvízimészkő-, mésziszapfeltárások ugyancsak megerősítik a felszínek teraszmaradvány voltát.
11. ábra. Lejtőtörmelék-feltárások a Felső-erdőnél

a — friss, néhány napos csuszamlás által feltárt, lösz jellegű üledékre települő durva
lejtőtörmelék; b — durva lejtőtörmelék feltárása egy házalapban

Figure 11. Outcrops of coarse slope debris at the Felső-erdő
a — coarse slope debris, deposited on loess-like sediments, exposed by a recent slide;
b — coarse slope debris exposed in a construction pit

270

CSILLAG GÁBOR, MÜLLER PÁL MIHÁLY

Folyóvízi–proluviális patakhordalék
A Nyulasi-patak és oldalágai erősen bevágódott völgyeket alakítottak ki. A völgytalpakon vastag, általában
durva, változatosan kerekített kavicsanyagú összlet rakódott le. A kavicsanyag uralkodóan vulkanit, alárendeltebb a
kvarckavics mennyisége. Az oligocén–miocén üledékes
fekü anyagából származó jellegzetes hordalékanyag ritka,
csak a Felső-erdőből DK felé lefutó vízmosásban kb. 180 m
tszf. magasság alatt lehet megtalálni. Itt egy erősen cementált, pados–vastagpados homokkő nagy méretű blokkjai jelennek meg a völgyoldal lejtőtörmelékében. Lefelé haladva
a mederben ez a homokkő erősen legömbölyített formában
fordul elő.
Helyenként a mai medrek már saját, idősebb hordalékukba vágódnak be, több méter magas fiatal teraszokat
kialakítva.
Lösz
A Nyulasi-patak és oldalága környékén 5-7 m vastag
lösz települ. Feküje lejtőtörmelék, teraszanyag, patakhordalék.
A Felső-erdő meredek K-i lejtőjén a lejtőtörmelék alatt
elszórtan törmelékes, a Duna felé lejtő kavicszsinóros,
áthalmozott lösz jellegű képződmény települ. Feküje itt ismeretlen, feltárt vastagsága kb. 4 m (11. ábra, a).
Viszonylag sötét, sárgásbarna, talajjal keveredett, „szemipedolit” jellegű anyag. Felső, 15-20 cm-es szakasza sötétbarna színű, feltehetően fosszilis talaj maradványa.
Eluviális–deluviális kavics
A Villám-patak két forrásága közötti tető nyergében a
felszínen és a vastag, eluviális–deluviális jellegű talajban
elszórva néhány cm-es kvarckavicsok találhatók 330-335 m
tszf. magasságban. Eredete kétséges, esetleg egy teljesen
lepusztult terasz maradványa vagy áthalmozott anyaga is
lehet, ezt azonban topográfiailag igen magas helyzete kétségessé teszi.

Következtetések
Prevulkáni események
A Fóti Formáció előfordulása jelentősen befolyásolja a
Visegrádi-hegység peremi területének miocén fejlődéstörténeti képét. A korábbi megfigyelések szerint jelentős, mintegy 3,5 millió évnyi időszak üledékei hiányoztak a
Börzsöny–Visegrádi Formációcsoport feküjében. Ennek
alapján jelentős lepusztulást lehetett feltételezni a bádeni
előtt. KORPÁS (1998) szerint a vulkáni működés a Visegrádihegységben a bádeni elején tengerparti lagúna–mocsár
környezetben kezdődött. A feltételezett hosszú denudáció
azonban egy többé-kevésbé tagolt térszínt valószínűsített
prevulkáni felszínként. A leány-kúti kárpáti előfordulás

azonban — figyelembe véve a Fóti Formáció jellegét —
megerősíti, hogy a bádeni elejére az üledékgyűjtőben is kis
szintkülönbségű, alig tagolt relief alakult ki.
A vizsgált terület közelében a Csódi-hegy lakkolitja
nemcsak tudománytörténeti érdekesség, hanem jól illusztrálja, hogy a Duna szintjéhez közel előforduló vulkáni
kőzet itt a rétegvulkáni összlethez viszonyítva eredeti vagy
ahhoz közeli helyzetben van, amit ebben az esetben a szubvulkáni eredet magyaráz. Ez egyúttal további bizonyíték az
egykori térszín magasabb voltára, harmonizálva a litosztratigráfiai alapokon, illetve a felszínmozgásokból levont
következtetéssel.
MAJZON (1933), KORPÁS (1998) a vulkanitok feküfelszínét a Vörös-kő alatt (pl. Csaba-kút) 340 m tszf. körül
írták le. A Leány-kútnál a Fóti Formáció jelenleg kb.
260–280 m között bukkan a felszínre csuszamlásos
területen. A terepi megfigyelések alapján azonban a kárpáti rétegeket feltehetően csak viszonylag fiatal, kis méretű
csuszamlás érhette, de a kb. 60 méternyi vertikális elmozdulás nem zárható ki. A korábbi leírások mindenütt a Fóti
Formációnál idősebb miocén képződmények és a vulkanitok kontaktusát említik, ezért a vulkanitok valós feküjének
mivolta és helyzete további vizsgálatokkal tisztázható
csak.
A Fóti-Somlyón a formáció közel 300 m tszf. magasságig követhető, fedője lepusztult, tehát ennél valamivel
nagyobb magasságig tartott eredeti felszíne. Ez gyakorlatilag azonos felszínnek tekinthető a Leányfalu fölötti Fóti
Formáció – Börzsöny–Visegrádi Formációcsoport kontaktuséval. A Visegrádi-hegység területén ZELENKA (1960)
említett a Fóti Formácóba sorolható rétegeket Pilisszentkereszttől DK-re. A meszes konglomerátum rétegek
270 m tszf. körül bukkannak a felszínre. A Fóti Formációnak két további előfordulása ismert a Duna jobb
partján (Pomáz mellett a Messelia-hegy, Pilisvörösvártól
ÉK-re a Pilis–Hosszú-hegy triász blokkjának oldalában a
Garancs-hegy). Ezek tengerszint feletti helyzete megegyezik a Leány-kút melletti feltáráséval, vagyis a formáció
rétegei kb. 250-300 m tszf. között fordulnak elő. Ez arra
utalhat, hogy a Duna jobb parti miocén vulkanitok, a pilisi
mezozoos blokkok és a Duna bal parti fóti terület között jelentős vertikális elmozdulás a kárpátit követően nem
történt. A kérdés eldöntéséhez azonban feltétlenül további
vizsgálatok szükségesek.
A Visegrádi-hegység keleti részén megismert települési
viszonyokat jelen ismereteink alapján a hegység többi
részére nem lehet kiterjeszteni. A hegység déli és nyugati
pereméről nincsenek adataink, a hegység északi geográfiai
határa, a Duna nem jelent földtani határt. A hegység belsejében pedig a vulkáni szerkezetek határozzák meg a földtani felépítést.
Vulkanizmus utáni események
A vulkáni tevékenység lezárulását követő hosszú lepusztulási időszakról jelenleg nagyon kevés adat áll rendelkezésre. A bádeni végétől kezdődő denudáció teljes
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mértékben eltüntette az elsődleges vulkáni formákat, feltárta a szubvulkáni testeket.
A Visegrádi-hegység mai tetőszintjében megőrződött
kis kiterjedésű, 1–3o dőlésű felszínek egy feltehetően
szarmata–pannóniai korú lenyesett térszín maradványai. A
felszínmaradványok helyzete néhány (2-3o) fokos
NyDNy–KÉK-i dőlést mutat. Ez lehet az egykori lepusztulási felszín dőlése, de lehet utólagos kibillenés eredménye
is. Az azonban egyértelmű, hogy a hegység mai keleti
peremének leszakadása ezt követően eróziós folyamatok
hatására alakult ki. A tömegmozgások helyzetéből (6–8.
ábrák) megállapítható, hogy a kezdeti szakaszban játszódtak le a legnagyobb méretű csuszamlások, valamint az is,
hogy ekkor már kialakult az V. terasszal azonosítható,
210–240 m tszf. szinten kirajzolódó felszín, ami Leányfalu
környékén a legmagasabb teraszhelyzetű felszínmaradvány.
PÉCSI (1991) az V. terasz korát a Jaramillo-eseményt
közvetlenül megelőző időszakra helyezi. Ennek alapján a
szarmata–pannóniai lenyesett felszín és a Duna visegrádi
áttörésében kialakult folyóvízi teraszrendszer kialakulása
között több millió év telt el. Ez alatt történt a völgyrendszer
kb. 300 méternyi bevágódása, ami a Vörös-kő lenyesett felszínroncsa és az V. terasz maradványai között ma is létezik.
A legnagyobb méretű, kezdeti tömegmozgásokat
kiváltó ok minden bizonnyal a hegységperemet alámosó
folyóvízi erózió, az V. terasz felkavicsolását megelőző
völgybevágódás volt. Ennek kora a hagyományos negyedidőszaki beosztás szerint a Duna–Günz interglaciális. Az
ezt követő felszínalakulás két — egymástól többé-kevésbé
független — folyamat hatása alatt állt, illetve áll ma is.
Első helyen kell említeni a Duna teraszrendszerének
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kialakulását és a dunai szintekhez igazodó eróziós völgyrendszer kialakulását.
A második folyamat a Vörös-kő tetőszintje és az V.
terasz közötti több száz méter szintkülönbségű tereplépcső
további formálódása, elsősorban csuszamlásos folyamatok
hatására.
A Leányfalu környékén megfigyelt különböző méretű
tömegmozgások minden bizonnyal a Visegrádi-hegység
egész területére jellemzőek. A bemutatott mintaterületet
azért választottuk ki, mert innen a korábbi munka (CSILLAG
2000) során már ismertté váltak a csuszamlásos formák,
továbbá a vulkanit feküjére vonatkozó új ismeretek is erről a
területről álltak rendelkezésre. Ez a terület ugyanakkor a
meredek lejtők és a Duna szintjéhez viszonylag közeli
vulkanittestek jelenléte alapján a hegységperem tipikus esetének tekinthető. Általában megállapítható, hogy a
hegységperemeken a megfigyelésekhez tisztább a helyzet,
mint a központi területen, ahol különböző vulkáni szerkezetek, szinvulkáni tömegmozgások (l. KARÁTSON 2001)
nehezítik az értelmezést.
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