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1. e kzetek tipikus nefelinbazanitok és bazanitoidok. délen át-

meneti típussal a földpátbazaltok felé;

2. a magmatikus differenciádé északról dél felé haladva a kovasav-

tartalom fokozatos gyarapodásában, az anortittartalom emelkedésében

és a vasmagnéziumtartalom csökkenésében nyilvánul (1. diff. tábl. és

diagrammot 22. ábra)

;

3. a balatonvidéki bazanitoidokkal sokban feltn a hasonlatosság.

Végül szinte köszönetemet fejezem ki Mauritz Béla professzor

úrnak, aki szíves volt munkámban irányítani.

Készült a budapesti kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem

Ásvány-kzettani Intézetében 1925.

ADATOK A BUDA-KOVÁCS1 HEGYSÉG GEOLÓGIÁJÁHOZ.
— A 23. ábrával. —

Irta: Ferenczi István dr.*

Szakembereink eltt ismert tény az, hogy az összeomlás után a

Földtani Intézet munkásságát a praktikus élet követelményeinek

szolgálatába állította, amikor megkezdte megmaradt szénterületeink

modern áttanulmányozását. E munka kezdetén az esztergomi medencét

tanulmányozó csoportba nyertem beosztást én is s feladatom lett a

medence K-i peremének s azzal együtt a Buda-Kovácsi hegység Ny-i

oldalának tanulmányozása. A feladatot 1919—1920-ban végeztem el,'

de ez a munkám adott alkalmat arra, hogy az Intézet Vezetsége

1924-ben ismét a Buda-Kovácsi hegység tanulmányozását bízza reám.

Újabb feladatom annak a területnek feldolgozása lett, amely egyrészt

a fvárosi felvételek, Schafarzik, Pálfy, Schréter felvételei, másrészt

Rozlozsnik, Schréter szénfölvételei közé esik, hogy a Budapest É-i

térképlapnak a fenti munkákból kimaradt része is reambuláció alá

kerüljön.

Munkaterületemen neves eldök tiszteletreméltó sora dolgozott; elég,

ha a Szabó, Hantken, Hofmann, Schafarzik neveket említem meg.

Az irodalmat, az egyes képzdményeket nem óhajtom ismertetni,

ezeknek essay-szerü összefoglalását mindannyian ismerjük a Schafar-

ziK-féle térképmagyarázóból. 2 Pár dologra a képzdmények sorrendjé-

ben mégis ki kell térnem, hogy aztán a geomorfológiai megfigyelések

alapján a paleogeográfiai kép megrajzolására térhessek át.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat J 5)25 december 2-án tartott szakülósón.

' V. ö. a m. kir. Földtani Intézt Évi jelentése 1920—23-ról. p. 40.

2 Schafarzik F.: Budapest 'és Szentendre vidéke. 1902.
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A mezozoikum üledékeibl begyjtött kövületanyagomat Kutassy

dr. ismertette 5
s foglalkozott a szintezés kérdésével is. A triász

sorozatából egy kérdéssel szeretnék foglalkozni és pedig a porózus,

szerteomló mészk és dolomit kérdésével. Kutassy legújabb vizsgálatai

azt mutatják, erre különben Pálfy 4
is reáutalt már, hogy a remete-

hegyi és a fazekashegyi faunák elválasztható geológiai szinteket

képviselnek. Pálfy 5 megemlékezik arról is, hogy a porrá hulló mészk
több helyrl ismeretes a budai hegyekben, ahol régebben a dolomit-

területekhez sorozták, de a típusos porrá széthulló dolomit elfordulása

is több helyrl ismeretes. Porrá széthulló dolomitot említ ép dolomitok

közepette Vendi. Aladár8
is a Csíki hegyekbl, ilyen van a Gellért-

hegy K-i oldalában stb. Úgy látszik, hogy a mészknek és dolomitnak

ez a sajátságos elváltozása nincs határozott szinthez kötve s így való-

színen nem eredeti képzdés. Utólagos elváltozásra következtetek

abból, hogy ezt a kifejldést csak ott találtam meg, ahol törésvonala-

kat s velük együtt néha a biztos forráéüledékeket is kijelölhettem és

abból, hogy a törésvonaltól vagy a törésvonalak metszéspontjától

távolodva, a dolomit, a mészk normális kifejldés lesz. A köviilet-

anyag, amint ezt a remeteszorosi, a hidegkúti, a nagykovácsi kbányák-
ban megfigyelhettem, megvan a kemény mészkben is, de abból csak

akkor szabadítható ki, ha a mészk a törésvonalhoz közelebb es
részen porráválóbb lesz. A fentiek alapján a triászdolomitnak és

mészknek ezt a sajátságos megjelenési formáját utólagos elváltozás-

nak tulajdonítom, ami nem zárja ki annak lehetségét, hogy, amint

ezt Pálfy 7 magyarázza, a faunák sajátságos fácies kialakulásában

a triász tengeralatti források szelepet játszottak. Arra a kérdésre,

hogy mi ez az alakváltozás, még nem tudok felelni. Kérésemre Sürü
•vegyészmérnök-hallgató gondos vizsgálattal állapította meg a behozott

dolomitok és mészkövek legfontosabb alkotórészeit s bár a két mészk-
elemzés ugyanazon darab még teljesen ép s porrá omló részletébl,

a két dolomitelemzés egy dolomitporból s a por között épen maradt

részletbl készült, amint a táblázat mutatja, köztük lényeges eltérés

nincs. Míg a mészk tisztább módosulatba ment át, a dolomitban nem-

csak a szennyez anyagok szaporodtak fel a bomlással, hanem a Ca-

3 A Magyarhoni Földtani Társulat 1925 december 2-án tartott „A budai triász'
1

cím eladásában.
4 Pálfy M.: Tengeralatti forráslerakódások a budapesti triászkorú képzd-

ményekben. (Földtani Közlöny, L. kötet, p. 19.)

5 Pálfy M.: Ugyanott, p. 18.

8 Vendl A.: Reambuláció Budaörs környékén. (A m. kir. Földtani Intézet Évi

jelentése 1917— 1919-rl, p. 47.)
7 Pálfy M.: Loc. cit. p. 19.
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éB Mg-arány is megváltozott a Mg javára. Talán a mészk és dolomit

hosszú idn át, gyenge hatóerk (gyenge szénsavas víz?, kismérték

exhalációk?) révén való elváltozására gondolhatunk, valami olyan

folyamatra, amin az atmoszferiliák hatására porlasztja szét a mész-

követ s a dolomitot. Ennek a lassú hatóernek s nem gyors kilúgzás-

nak eredménye a dolomit és a mészk állandóbb módosulatba való

elváltozása. Ott, ahol ezek a törések mentén jelentkez hatások ható-

körébe kövületes szintek is belekerültek, a kövületek héja is elváltozott,

elvált a környezettl s jól kipreparálható lett, viszont a hatások nem

kövületes szintekben is érték kzeteinket s akkor kövületnélkiili

mészk-, dolomitpor állott el. St, amint ezt Hof.mann 8
leírja, a

Zugligetben, a Kissvábhegyen s a Lipótmezn a nummulinás mészk
szétporlását is észlelte.

A bejárt terület eocén üledéksorozatának legidsebb tagjait két-

féle kifejldésben ismerem. Nagykovácsi vidékén, amint ezt Hantken"

klasszikus kutatásaiból ismerjük, a dorogi kifejldéstl csak keveset

különböz, teljes eocén rétegsor fejldött ki. Ebbl a solymári Fels-

berg D-i oldalán két édesvízi mészkfolt van á felszínen meg, az Auf

dér öden-tet É-i lábánál pedig az orbitoidás mészk alatt egy elegyes

vízi, kövületes szinttáj foszlányait mutathatjuk ki. Az édesvízi mészk

a nagykovácsi bányákból ismert alsó édesvízi mészkvel egyezik meg

M Hof.mann K.: A buda-kovácsi hegység földtani viszonyai. (A in. kir. Földtani

Intézet. Évkönyve, I. 1871. p. 220.)

* Uantken idevágó munkáinak sorozatát, lásd Schafar/.ik: Budapest, Szent

endre-térképmagyarázóban.
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teljesen, az elegyes vízi kövületes szinttáj |>edig a jóval magasabb

szint fels elegyes vizit képzdményhez tartozik .

10

Budakeszi környékén más a kifejldés; itt alsó szintjében durva

obráziós konglomerát, fels részében szénnyomos, agyagos, kövületes,

mészmárgás, milioideás mészköves szint alakult ki Az alsó, konglo-

merátos csoportot területemen eddig a hárshegyi csoporthoz vették,

legújabban pár pikkelyben Pálfy 11 mutatta ezt ki a valóságnak meg-

felel helyzetben a János-hegy—Svábhegy-gerinc Ny-i lejtjén. Nekem
a makkosmáriai erdri ház felett, a pátyi határban sikerült ezt a

szintet kimutatnom, legszebb feltárásban a budakeszi katonaszanató-

rium területének Ny-i részén van. A rétegcsoport rtvörös terra rossa-

val összekötött rfo/o/w/tkavicsokból áll, a virágvölgyi és a makkos-

máriai pikkelyekben homokkdarabok mellett porfir-féle eruptivumok

teljesen mállott. és bomlott kavicsait találjuk benne. Ezek azok a

kavicselfordulások, amelyekrl elször Szabó 12 ad hírt s amelyeket

Hofmann18 késbb a nummulinás mészk konglomerátos padjaihoz vett.

Érdekes kérdés, hogy azok az eruptivum kavicsok, amelyeket Hofmann 14

még a Zugligetbl, a Guggerrl és a Csíki hegyekbl említ, nem ebbe a

szintbe tartoznak-e? Ez a budai hegységrészlet els transzgressziójának

elterjedésére volna érdekes adat. A fels csoport Hofmann fontai

csoportja, amely a budakeszi, ú. n. pusztatemplommezi árok mentén

kibukkanó legmélyebb részében, — úgy látszik, — alul szenes rétegek-

bl, agyagokból s kövületes mészmárgából áll, de már itt is bitumenes,

milioideás mészk jelentkezik felette. A katonai szanatórium területén

csak a pár méter vastag milioideás mészk van meg s hasonló, helyen-

kint szarukguniókat, doíowíídarabokat tartalmazó lemezes mészk
következik a hármaskutteti s a makkosmáriai elfordulásokban is,

amint ezt Pálfy közléseibl tudom. Amíg a HoFMANN-féle lelhely

alig ad valami útbaigazítást a „fornai“ szintnek helyzetére, a katonai

szanatórium útjainak friss bevágásaiban a dolomit felett hatalmas

területen találjuk a vörös alapkonglomerátot, felette az alig pár méte-

res milioideás mészkövet s ezen konkordáns településsel a normális

nummulinás-orbitoidás mészkövet, itt a sorozat sorrendje élesen meg-

állapítható.

A nummulinás-orbitoidás mészkcsoportot, az eocén-sorozat követ-

kez tagját, transzgressziv kifejldésében nagyobb elterjedésben tér-

10 Hantken M.: Új adatok a buda—nagykovácsi hegység és az esztergomi vidék

föld- és slénytani ismeretéhez. (Értekezések a term.-tudományok körébl, 1889. XIV. k.)

11 Kéziratban lev térképén.
12 Szabó J.: Pest-Buda környékének földtani leírása. 1858. p. 56.

13 Hofmann K.: Loc. cit. p. 233.
14 Hofmann K.: Loc. cit. p. 233.
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képeztem. Lényeges azonban mindössze a pátyi határban való eddig

nem ismert, jóval nyugatibb elfordulása, ahol az országúitól D-re

lev vadászház táján nagyobb területet borít az apró kvágó-gödrök-
ben. E rétegcsoportban Nagykovácsitól ÉK-re, a Kálváriahegy DK-i

lejtjén s a solymári Auf dér Öden-tetn tufás közbetelepüléseket

ismerek.

A briozoumos márgacsoportot a Hofmann által is kijelölt puszta-

templom-mezi kis elforduláson kívül a katonai szanatórium területé-

nek DK-i részén találtam meg a nummulinás mészk fedjében. Itt

típusos kifejldés, rengeteg briozourranol, míg Budakeszitl D-re, a

Grosser Heuwinkel É-i oldalán futó oldalvölgy mentén a kovásodotl

típus van meg. Az említett oldalvölgy É-i oldalára is áthúzódó ková-

sodott briozoumos csoport felett jól észlelhettem a következ tag, a

budai márga megegyez települését. Azaz, helyesebben, a kovás, brio-

zoumos csoportra elször laza, diato/»ea-palaszer kis rétegsor települ,

olyan, amint Vendl15 Budaörsrl említ s csak erre következnek a mész-

köveknek is beill budai márgarétegek. Ez utóbbiakat típusos kifejldés-

ben a Makkosmáriáig benyúló medenceszer részlet É-i oldalán látjuk,

a budakeszi Kálváriahegyen a nummulinás mészkövén ülnek. A két

szanatórium közti területen vagy a két képzdmény határfelületén,

vagy átmenetes részén vagyunk.

Üledéksorozatunk következ tagja a hárshegyi homokköc&oyovi

volna. Ennek tárgyalása eltt azonban meg kell emlékeznem egy saját-

ságos képzdményrl, amely, úgy látszik, új tagként iktatódik soro-

zatunkba. Toborffy Géza szíves közlésébl tudok elször errl a

hárshegyi homokk alatt fekv szürke agyagos, növénytörmelékes,

markazitgumós üledékrl, amelyet kútieméiyítésnél, 90 m kemény hárs-

hegyi homokkövön való áthatolás után értek el a hidegkúti Steinriege-

len. Sajnos, ezen a helyen már csak átmosott formában láttam ezt az

üledéket, de azonosnak vehettem azzal a képzdménnyel, amely a

solymári Auf dér öden-tet K-i, az országútra néz lejtjén van a

hárshegyi homokk apró foszlányai alatt. Itt laza, szürke agyagszer,

néha. likacsos, kilúgzottnak látszó féleségek mellett fehéres vagy külön-

bözen festett, gyengén palás, növénytörmelékes, tufaszer kzetek,

édesvízi kvarcitok fordulnak el s hasonló képzdmények törmelékét

láttam Nagykovácsitól Ny-ra is. Hasonló képzdményt írt le Vadász1 *

a csvár-nézsai csoportból, Schréter 17 a pilisborosjeni fúrásból említ

15 Vendi. A.: Loc. cit. p. 46.

,w Vadász M. E.: A Duna-balparti idsebb rögök slénytani és földtani viszo-

nyai. (A in. kir. Földtani Intézt Évkönyve, XVIII. 1910. p. 162.)

17 Sc.hrí:ter Z.: A pilisborosjeni mélyfúrás geológiai eredményei. (Földtani Köz-

löny, XXXIX. 1909. p. 10.)
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a hárshegyi homokk és a dolomit alaphegység közötl 7 m vastag,

részben limonitosan barnára festett, részben kékesszürke agyagot,

legújabban Roth K.
ls

a Vörösvár-Piliscsaba közti lipinahegyi fúrás-

ból említ hasonló dolgokat és ilyen üledékeket láttam a hárshegyi

homokk alatt a triász felületén, a Nagyszál É-i oldalán, Szendehely

vidékén. Bár Vadász a benne talált meletta-pikkelyek alapján a budai

márgával gondolja egyenértéknek, legalább is magasabb részükben,

terresztrikus képzdményeket látok bennük, az említett piliscsabai

fúrásból édesvízi csigák kerültek ki Roth K. 1 " szerint bellük; részben

talán apróbb-nagyobb geizirek üledékei lehetnek az infraoligocén

abrázió alatti szárazföldön, ami természetesen nem zárja ki azt, hogy

képzdésük a budai márga visszahúzódó tengerének partjain meg-

kezddött.

A hárshegyi homokkesopovtot Nagykovácsi—Solymár—Hidegkút

táján jóval elterjedtebbnek térképeztem, viszont Budakeszi vidékén,

részint a már ismertetett alapkonglomerát, részint az elkülönítend

fiatalabb homokkcsoport javára a hárshegyi homokk borította terület

kisebb lett. Rendesen durva konglomerátos, néha aprószemíí homok-

köves, több-kevesebb kovasavas kötanyagú rétegcsoportunk az idseb-

beken át messze felmászik az alaphegységre, a nagykovácsi Kopasz-

riegelen 510 m körül vannak legmagasabb foltjai. Eltér kifejldések

rétegeink a budakeszi Hosszúhajtáshegy É-i részén, ahol egyenletes,

finoinszemíí s majdnem kötanyag nélküli homokkövet fejtenek és a

briozoumos rétegcsoport elkovásodott részeivel csalódásig egyez a

Feketehegyek és az Am Felsen-csoport D-i lábánál, de ezeken a helye-

ken ott vannak közelükben a típusos rétegek is. Egyes helyeken, így

a Feketehegyek lábánál opálos darabok vannak a hárshegyi homokk-
csoportban, kétségtelen bizonyítékaiul a hárshegyi domoAdócsoport

legalább helyenkint geizirek szolgáltatta kovasavas kötanyagának.

Budai típusú kiscelli agyagot a bejárt területen nem ismerek.

Hidegkút környékén a medencét homokos részletekkel váltakozó agya-

gok töltik fel, kevéssel tisztább agyagos rétegcsoport van Budakeszi

mellett a Kálváriahegy Ny-i oldalán . Foraminiferás faunát csak az

utóbbiból nyertem ki, tehát csoportunkat teljes bizonyossággal lehet

a magasabb, fels oligocén rétegcsoportba sorozni. Hantken a nagy-

kovácsi medencébl, az ördögárokból említ foraminiferás kiscelli agya-

got. sajnos, ezeket ma nem látni feltárásban. Hasonló, de helyenkint

laza homokkbe átmen, vékony pados rétegek töltik ki Budakeszitl

18 T. Roth K.: Paleogén képzdmények elterjedése a Dunántúli Középhegység

északi részében. (Földtani Közlöny, LTII., 1923., p. 13.)

18 1'. Roth K.: Ugyanott, p. 13.
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Ny-ra a Hosszúbajtásvölgy fels részét; ez a medencerészlet az általá-

ban Ny-i irányú dlések alapján nem tartozik a budaörs-törökbálinti

medencerészletbe z, a Ny-ra nyitott zsámbéki medence széle volt.

A ??.eca/én-sorozatból felemlítésre érdemes, hogy a Páty vidékérl

ismert szarmata-mészk ersen töredezett, a törések mentén a fels
oligocén foltjai becsípdtek a szarmata-pikkelyek közé, tehát a szarma-

tát követ idkben is voltak ers kéregmozgások. Érdekes a svábhegyi

típusú édesvízi mészknek jóval alacsonyabb szintben való megjelenése

a pátyi út mentén és a telki-budajeni alaphegység szegélyén, végül a

fiatalabb édesvízi mészknek újabb s magasabban való elfordulása

a máriaremetei templomtól ÉK-re lev kis tetn, ahol a hárshegyi

homokk és a nummulinás mészk között a várhegy-fazekashegyi törés-

vonal folytatását jelzi.

A következkben elssorban a bejárt terület s azzal kapcsolatban

a Pilis—Buda-Kovácsi hegycsoport mezozoikumának tektonikájával

szeretnék foglalkozni. Mai állapotában hatalmas ÉNv—DK-i és az

erre merleges ÉK—DNy-i irányú törésrendszer ad pregnáns arcula-

tot hegycsoportunknak, emellett még ÉD-i irányú vetk is megjelen-

nek. Van azonban a mezozoikum tektonikájában egy kevésbbé éles

vonás is, amely talán az sibb állapotot örökítette meg. Feltn az

a szabályosság, hogy a Pilis-csoportban, Piliscsaba, Leányvár, Osév

stb. vidékén a mezozoos rögöknek D-i, DK-i oldala meredek, rétegfejes

s hogy az É-i, ÉNv-i lejtk aránylag enyhék. A Nagykevély csoportjá-

ban a DNy-i lejtk a rótegfejesek, míg a Hármashatárhegy—Svábhegy

körüli rögöknek DK-i lejtje enyhe, meredek oldalaik É—ÉNy-ra nézk.

Ezt a morfológiai szabályosságot a rögökben lev átlagos dlésirányok

is kifejezésre juttatják. A Pilis-csoportban, ahol a dléseket a Pilis-

tömeget bezáró törés és a Szentendre—visegrádi eruptiv tömeg némileg

megzavarta, 21h—2h közti dléseket mért Schafarzik,20 Vigh,21
a

Nagykevély-csoportban Koch22
szerint 3h körüliek a dlések, a budai

Guggerrl Hofmann 9h-s dlést közöl s 10h— 12*' korai dlnek a

Remetehegy, Hosszúordhegy, Feketefej mezozoós rétegei. Viszont a

Csíki hegyekben, Vendl23 adatai szerint, ismét ÉNy-iak a f dlés-

irányok. Bár a kör nem teljes, a DNy-i negyedbl nincsen adatom, a

mezozoós rögöknek ezt a. szabályos elhelyezkedését nem tarthatom

20 Schafarzik F.: .Jelentés az 1883. év nyarán a Pilis-hegységben eszközölt föld

tani részletes felvételrl. (Földtani Közlöny, XIV., 256—258.)

- 1 Vigii Gy.: Adatok a Pilis-hegység felsötriász képzdményeinek rétegtani és

slénytani viszonyaihoz. (Kézirat.)

Koch A.: A Szentendre— Visegiádi-hegység és a Pilis-hegység földtani leírása,

in. kir. Földtani Intézet Évkönyve, I. 1871., p. 148. és p. 152.

M VEND!. A.: Loc. cit., p. 42—46.



ADATOK A KCDA-kOVÁCSI HEGYSÉG GEOLÓGIÁJÁHOZ. 203

mer véletlennek, benne lapos brachyant iklinálist sejtek. Mai meden-

céink fiatal rétegsorának az Alpok—Kárpátok ráncaival össaefiiggés-
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1—2. Feltételezett antiklinálisok.

2. Feltételezett szinklinális.

3. Átlagos dlésirányok.

I>en lev, posthumus ráncosodásához hasonlóan a budavidéki mezozoi-

kum is posthumus, embrionális ráncokba gyrdött fel, talán a Nagy
Magyar-Alföld régi s masszívuma variszkuszi, talán az Alpok—Kárpá-
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tok fiatalabb ráncosodásával összefüggésben. Érdekes megersítés van
felfogásomra nézve Limanovsky24 a napokban kezembe került mvében,
amelynek adatait, térképét Köbér2

’
1

is átveszi. Limanovsky szerint

a Tokajeperjesi, Bükk, Mátra, Cserhát, Szentendre—Visegrádi vulkán-

sor nem más, mint a variszkuszi ráncosodás ama nagy ívének neogén
idben való feléledése, amelyet a K-i és DK-i Kárpátok utánoztak
ismét s amely ívnek létrejöttét az Alföld elsüllyedt masszívumának
variszkuszi ráncosodása szabályozta. Adataim nem elegendk arra.

hogy a brachyantiklinálist teljesen kidolgozzam, annyi azonban már
is valószín, hogy Nagykovácsi, Solymár és Hidegkút, között anti-

klfhális gerinc húzódik keresztül körülbelül DNy—ÉK-i irányban és

hogy a Buda-kovácsi hegység D-i részén, a Csíki hegyek É-i lábánál

a D-re következ szinklinális is megvan, a Csíki hegyek, a Sashegy, a

Gellért-hegy a D-re következ red maradványai. Ha ezek az irányok

nyernek megersítést, akkor lapos rednk eléggé asszimmetrikus, a

DK-i szárny Nagykovácsi—Solymár vidékétl a Csíki hegyek—Gellért-

hegy eltti vonalig jóval rövidebb, mint ugyanonnan az É-i szárny,

amely legalább is az esztergomi Kisstrázsahegy vonaláig terjed, ahol

még mindig É—ÉNy-iak a dlések. Vannak azonban arra is adatok,

hogy az antiklinális valamivel északabbra, a Nagyszénás—Nagykevély

irányban húzódik át s a boltozat beszakadt tetejét az az üst jelzi,

amelyet a Pilis—Nagykevély—Csúcshegy—Hármashatárhegy—Nagy-

szénás-tetk zárnak körül. Az egész boltozatból csak az elbb említett

nagyobb tömegek maradtak meg annyira, amennyire eredeti helyükön,

kifelé a szárnyakon az adva volt dlésirányokat megtartva, csak meg-

növekedett dlésszöggel törtek le az egyes rögök a megújuló kéreg-

mozgások idejében. Érdekes, hogy e tektonikai vezérvonalak hatása még

az eocénban is érezhet volt. Érdekes bizonyíték továbbá a mezozoikum

üledéksorozatának elhelyezkedése. A boltozattet közelében vannak

hegységünk legrégibb szintjei a felszínen, a csúcshegy—hármashatár-

hegy—mátyáshegyi szaruköves mészk, a fazekashegyi karni-nori hatá-

ron lev szint, a boltozattetn a dachsteini mészk leülepedése a

fazekashegyi—remetehegyi faunák szerint a kar ni -bán már megkezd-

dött, itt a dachsteini mészk karni és a nori emeletbe tartozik, a szár-

nyakon pedig a Pilisben s a Strázsahegyen a kövületes kössem mészk
felett a dachsteini mészk a rétiumhdí tartozik. Ugyancsak a szárnya-

kon jelennek meg a jura foszlányai s ott jelenik meg a kréta is. Erre

24 Limanovsky M.: Sur le croisement successif les chaines de l’Europe centrale

(>n Pologne et sur les lignes anagogiques de ces chaines. (Bulletin du Service Geologique

de Pologne, I. p, 583.)

Köbér L. : (ieetultungsgeechichte dér Erde. Feriin, 1925. p. 73., lig. 19.



ADATOK A BÚD A-KOVÁCSI HEGYSÉG GEOLÓGIÁJÁHOZ. 205

a jelenségre az esztergomi térképmagyarázóban26 Rozlozsnik, Schrk-

ter és Roth is reámutattak. St, ha a Hármashatárhegy—Nagyszénás

diploporás dolomitjának ladini volta is bebizonyosodnék, amit pedig

a diploporák alapján valószínnek kell tartanunk ,

27 a csúcshegy—

hármashatárhegy—mátyáshegyi mészkövekben talán az ÉNy-i Kárpá-

tok wetterling mészkövének megfelelen (amelyekhez csalódásig hason-

lítanak), még idsebb tag felszínre kerülése is biztos adattá válik.

És nem tudom, nem volna-e annak a jelenségnek, hogy a Fazekashegyen

a dachsteini mészk a karai emeletbe is lenyúlik, egyszerbb magyará-

zata az, hogy a boltozattetn a kiemelkedés közben, talán éppen a

boltozaton fellép tengeralatti források révén, mészk vált le s ugyan-

akkor a szárnyakon dolomit képzdött ki. E kérdéssel kapcsolatban

azonban kötelességem azt felemlíteni, hogy a budavidéki triász ránco-

sodásának gondolata — tudomásom szerint — Büc.kh Hugó gondolata

volt, aki Papp Simon és Pávai Vájná FERENC-re bíz! a a kérdés meg-

fejtését. Eredményeiket nem ismerem, minthogy eddig semmi ily irányú

közlés nem történt, az érdekes adatok közlését célszernek láttam.

A paleogén geomorfológiájának megítélésében is tört csapáson

járok, a szénmedencék legújabb vizsgálatánál Rozlozsnik, Schréter,

Roth 23 kollégák által leszrt törvényszerségeket s elssorban T. Roth
KÁROLY-nak 21

* a már említett s a Földtani Közlönyben közölt paleo-

geográfiai megállapításait óhajtom a budai hegyekre is kiterjeszteni

s azokat itt-ott kibvíteni. Területünk a triásztó] szárazulat volt, a

jura, kréta foszlányait csak a hegység szélein ismerjük. Amint erre

RozLOZSNiK-ék 30 reámutattak, hegységünk egyes részeiben a paleocén-

ben kezd ismét víz alá merülni. Ezt a folyamatot RozLozsNiK-ék 31

ingressziós folyamatnak mutatták ki, az els süllyedést a karsztvíz

emelkedése, a lápos eredés szénképzdmény jelzi, amelyre aztán a

süllyedés fokozódásával transzgresszió nélkül megjön a tenger is.

Ennek elször mélyebb vizében az operkulinás márgacsoport rakódik

le, majd a tenger sekélyesedésével a perforátás-moUuszkumos márga-

szint- alakul ki. Ezeket a változásokat létrehozó rétegmozgások azon-

ban — úgy látszik — nem érték hegységünket egyformán: a süllyedés

csak a boltozattetön s fleg az EMv-i szárnyon következett be, a dorog-

26 Rozlozsnik P., Schréter Z., T. Roth K.: Az esztergomi szénterület bánya-

földtani viszonyai. 1922., p. 14— 15.

27 Ezt a kérdést részletesebben Kutassy Endre dr. fejtette ki említett eladásában.
28 Rozlozsnik P., Schréter Z., T. Roth K.: L. cit.

29 T. Roth K.: Paleogén képzdmények elterjedése a Dunántúli Középhegység

északi részében. (Földtani Közlöny, Lili. 1923., p. 5— 14.)

30 Rozlozsnik P„ Schréter Z., T. Roth K.: L. cit., p. 15.

31 Ugyanott, p. 15.
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vidéki eocénkifejldést csak Vörösvár—Nagykovácsi vidékén ismerjük,

az antiklinális DK-i iránya még ekkor szárazon maradt. Az auversien ~

fels részében azonban a kéregmozgásokban csere következik be. Ez az

ÉNy-i szárnyon lassú emelkedésben nyilvánul, aminek bizonyítéka a

tokodi homokk rétegcsoportja s az esztergomi Strázsahegy magasabb

szint édesvízi mészkövei a perforálás márgák felett. Ugyanakkor az

antiklinális gerinc is kiemelkedik s ez a kiemelkedés a dörög—tokodi

és a vörösvár—nagykovácsi medencék elkülönülésére vezet, a nagy-

kovácsi medencének a Dorog—Tokod vidékivel eddig megegyez réteg-

sora felett egy a dorogvidéki, esztergom—strázsahegyitl eltér vastag,

második édesvízi üledékcsoport képzdik ki. Az eddig szárazon maradi

DK-i szárny pedig süllyedni kezd, a süllyedés els eredménye a már

ismertetett, még sok szárazföldi törmeléket, terra rossát, tartalmazó

abráziós breccsa. Ez az auversien-ben bekövetkezett, kiemelked irányú

rétegmozgás az ÉNy-i szárnyon is rövid élet volt, lassan, de már nem

olyannyira ismét süllyedt ott is a térszín, Dorog vidékén a nummulinás-

ortofragminás homokk- és mészkszint, a nagykovácsi részeken a fels

elegyes viz rétegcsoport, majd a nummulinás-orbitoidás mészk Buda-

keszi vidékén, a szinklinál ishoz közelebb es mélyebb vészeken kezdet-

ben a „forrni
“ agyag, a milioideás márga, s végül itt is a nummulinás-

orbitoidás mészk képzdik ki. Ez az újabb s a paleocémhoz képest

aránylag kismérték kéregmozgási periódus azonban nagyjelentség,

a dorogi medence elkülönül az antiklinálistól DK-re lev résztl, a

priabonien más kifejldés itt, mint ott. Bár a priabonien apró kéreg-

ingadozásai mindkét helyen egyértelmeknek látszanak, az elkülönülés

a fauna némi különbségében élezdik ki, a budavidéki az erdélyi ú. n.

barton-tongenel kerül összeköttetésbe. Erre az erdélyi ú. n. .. bartoniev
"

A ummulina Fabianii-fának a budavidéki priabonien-beu való megjele-

nése a legjobb bizonyíték, amint erre T. Roth K .

33 reámutat már, a

kiemelkedett antiklinális gerinctl ÉNy-ra, Ny-ra sehol sincs a num-

mulinás priabonien-ben Nummulina Fabianii.

A priabonien elején való süllyedési periódus a továbbiakban apróbb

ingadozásokká simul ki, a dorogi elkülönült részben a piszkei bryozoás

márga, a budai részeken a bryozoás márga és a budai márga egymásba

kapcsolódó, st a határrészeken egymást helyettesíteni látszó üledékei

rakódnak le. Én t, i. a nummulinás-mészktl a budai márgá ig foly-

tonos üledéksorozatot látok, amelyben kis helyi kéregingadozások hoz-

32 A paleogén szintezésében RozLOZSNiK-ók többször hivatkozott munkájának

elnevezéseit használom. (A Nummiilina intermedio név hol vett o Haih; megállapításai

szerint az erre a fajra érvényes A’. Fabianii nevet használom.)
33 T. Róth K.: Loc. cit., p. 9— 10 .
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lak létre fáciesbeli eltéréseket. Mindenesetre van korkülönbség is a

sorozat egyes tagjai között, de egy tenger üledéksorozata s így az

igazságot Hantken és Hofmann oly heves vitájában a középúton látom.

RozLOZSNiK-ék ‘ 4 szénkutatásai teljes bizonyossággal megállapítot-

ták azt, hogy a dörög—tokodi szénterület egyes részletei nem teljesen

megegyez kifejldések, és pedig abban az értelemben nem, hogy amíg

egyes szénmezkön az egész eocén-sorozat megvan, másokon a sorozni

-

nak csak alsóbb részei vannak meg és pedig különböz szintmagassá-

gig. A rétegsorozat eme egyenltlen megmaradását hatalmas denu-

dáeiónak tulajdonítják, amely folyamatnak jelenléte lassankint az

egész Középhegységben beigazolódott .

35 Természetes, hogy ez az infra-

oligocén denudáció csak akkor következhetett be, amikor az eocén-

tenger visszahúzódott területünkrl, azaz hegységünk kiemelkedett

.

Az eocén-tenger üledéksorozata után így szárazföldi periódus követ-

kezik be területünkön, amelynek aránylag hosszú idtartama alatt a

dorogvidéki eocén tetemes része elpusztult. Buda vidékét valószínleg
~ j

—

j-íi-í —' J~zertl való távolsága miatt, úgy látszik, nem érte

............ ...... st a széntelepekig elpusztult az eocén rétegsor,

holott legalább annyira, mint Nagykovácsinál, itt is teljes lehetett.

37

Arra se gondolhatunk, hogy ezt a részt még a budai márga tengere

borította volna, abból a rengeteg elpusztított anyagból, ami az infra-

oligocén denudáció révén oly messzire elkerült, hogy a következ

fiatalabb üledékekben is csak a nyomait találjuk meg, a budai márga

tengerébe is jutott volna törmelék, ezt azonban sehol sem ismerjük.

Területünkön inkább némi üledékképzdés következett be, erre valla-

nak a hárshegyi csoport alatti terresztrikus s ^e/zirüledékek. Sajnos,

kevés adat van arra, hogy e denudációs mködések irányát megállapít-

hassuk, valószín, hogy az id. Lóczy által feltételezett nagyalföldi

masszívumból a mai Kisalföld felé irányulhatott.

Az eocéw-tengert követ szárazföldi periódust fokozatos süllye-

déssel ismét tengeri periódus váltja fel, amelynek els üledékét a hárs-

hegyi homokk csoportjában látom. A fokozatos süllyedés apróbb töré-

sek révén következett be, amelyek mentén helyenként kovasavas forrá-

sok vize adta a kötanyagot a. transzgressziv üledék felépítéséhez. Ez

az üledék néha, pl. a Nagyszénás É-i oldalán tisztán a dolomithegység

feloldott kavicsaiból épült fel, más helyeken s ez a típusos kifejldés,

34 Rozlozsnik P., Schrétf.r Z., T. Róth K.: Loc. cit.. p. 37.

35 T. Róth K.: Loc. cit., p. 9.

16 T. Róth K.: Loc. cit., p. 10.

37 Schafarzik F.: Budapest és Szentendre vidéke. 1902. p. 21.

munkája, de már a vörösvári medencében az oper-
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a. denudáció messzirl hordott kvarckavicsos homokos anyaga halmo-

zódott fel az elrehaladó tenger partján, ahol egyes csendesebb öblök-

ben állati élet is kifejldik, amint ezt Solymárról Koch,™ Budakeszirl
Hofmann'' kimutatta. Az abrázió fokozatos voltát a Nagyszénás É-i

lábánál, a Slanicka-gerinc szép abráziós platója mutatja s csak a mai
500 m-en felüli részek maradtak ki belle. Érdekes, hogy a hárshegyi

homokk tengere csak a Jánoshegy-Hármashatárhegy vonaláig terjedt

mai tudásunk szerint,
40 amibl arra következtethetünk, hogy a fenti

vonaltól DK-re es rész jobban kiemelkedett az infraoligocén száraz-

földi periódusban. Úgy látszik, az eocénben hatását még éreztet, régi

boltozatos szerkezet összefüggését a törésrendszer mozgásai most

lazították elször lényegesen meg.

A kéregmozgásokban az elbbeniekben feltételezett különbség

rövidesen ismét egyforma tendenciájúvá vált. Hegységünk hatalmas

törésekkel gyorsan süllyedni kezd, de míg az elbbeniekben is süllyed,

hárshegyi homokkvel borított terület süllyedése lassúbb s kisebb

méret, a Jánoshegy-Hármashatárhegy vonalától DK-re es rész

viszonylagosan gyorsabban s mélyebbre süllyed alá legalább is egyes

részeiben. A lesüllyedt árkokat a tenger elönti s ismét ingressziós kép-

zdményként lerakódik a kiscelli agyag rétegcsoportja. A Ny-i része-

ken. Dorog vidékén egy közben jelentkez kismérték kiemelkedés

elegyesvízi széntelepek kialakulására adott alkalmat, azután ismét

fokozódó süllyedéssel a valószínleg szintén süllyedt masszívumról

kevesebb s finomabb anyag került bele a hárshegyi homokk tengerébe

s kifejldött a Solymár-Vörösvár-Dorog vidéki foraminiferás agvag-

márga. Ugyanakkor a régi szinklinálisnak megfelel legmélyebb része-

ken a kiscelli agyag finom üledéke rakódott le. Ez a rétegcsoport hatal-

mas ingressziót jelent, fjordszer öblökben s az összes eddig ismer-

tetett képzdmények felett megtaláljuk bazális, durva üledék nélkül.

E süllyedési periódus is elcsendesedik lassanként, st lassú emelkedés

váltja ismét fel, rétegsorozatunkban mind több és több a homokos üle-

dék, kifejldik a pectunculus-oe, homokk csoportja. Ettl az idtl

hegységünk szárazra került, lábainál kialakulnak a neogén tengerei,

amelyek közül mindössze a kési szarmata-tenger nyomul be Páty-

Budajen vidékén s transzgredál aránylag elég magasra.

A fentiekben megrajzolt paleogeográfiai változásokból érdekes

következtetések vonhatók le. Elssorban megállapíthatjuk azt, hogy a

3" Koch A.: A Solymár melletti Várerdhegy földtani szerkezete. (Földtani Köz-

löny, 1. 1871. p. 94.)

39 Hofmann K.: A Buda—kovácsi hegység földtani viszonyai. (A ni. kir. Föld-

tani Intézet. Évkönyve, I. 1871., p. 257.

,n V. ö. Hofmann: Loc. cit. p. 255.
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paleocén-tenger Ny-ról nyomult be s Vörösvár-Nagykovácsi vidékéig

jutott el. Az auversieti-ben bekövetkez emelked kéregmozgás utolsó

fázisa a Vörösvár-Nagykovácsi medenceperemet gáttal zárja el a dorogi

nagy medencerésztl, ez a gát jelents különbséget okoz az auversien

végén bekövetkez újabb süllyedési periódus termékei között: a Közép-

hegység Nv-i részén a dorog-tatabányai típusú eocén-tenger tovább él

a Vértesben, Bakonyban ismert parti fácieseivel, a budavidéki pria-

bonien-tenger az erdélyi eocén-tengerrel kerül kapcsolatba. A buda-

vidéki priabonien-ben folytonos rétegsor alakul ki, ezért helyesebbnek

látom a budai márgacsoportot is az eocén-hez venni. Állításomat más

tények is bizonyossá teszik. Az eddig alsó oligocénnek ismert hármas:

budai márga -. kiscelli agyag- és hárshegyi homokk-csoportot Roz-

LozsNiK-ék 41
vizsgálatai megbontották, az infraoligocén-denudáció és

szárazföld kimutatásával a hárshegyi homokk fiatalabb képzdés-
nek adódott ki. Tény az továbbá, hogy a budai márga és a hárshegyi

homokk geomorfológiai tekintetben egységes csoport a kiscelli agyag-

gal szemben, a két elbbi benne van az alaphegység rögeihez kapcsolódó

pikkelyekben, a kiscelli agyag, amint erre Roth K .

42
és Schafar-

zik 43
is reáutalnak már, transzgressziv, helyesebben ingressziv meg-

jelenés, mélyen benyúlik fjordszeren a pikkelyek közé. Tény az is,

hogy a hárshegyi homokk és a kiscelli agyag között nem ismerünk

átmenetet, az említett pilisborosjeni fúrás szerint is rajta ül a kis-

celli agyag a hárshegyi homokkövön. A kiscelli agyag tehát fiatalabb

mindkettnél s még fáciesképzdménvnek se tudom felfogni a kiscelli

agyagot a budai márgával szemben, különösen nem olyan kis terüle-

teken, aminn pl. a Rózsadombon, a Várhegyen budai márga, a kett

közti keskeny szakaszon kiscelli agyag rakódhatott volna le. Fácies-

nek inkább a budai márgát s a hárshegyi homokkövet vehetnk: a budai

márga elterjedési területén hiányzik a hárshegyi homokk és viszont,

amint ezt Hofmann 44 már megállapította. Ebben az esetben dönt
bizonyítéknak a budai márga durva üledéktl mentes voltát látom,

mert azt se tudom másképen, mint különböz idben való keletkezéssel

megmagyarázni, hogy miért van pl. a Szép juhászné melletti határ-

gerincen hárshegyi homokk s tle alig valami távolságra budai márga,

amelynek mélyebb térszínen leüleped üledékébe egyidben való kelet-

kezés esetén a hárshegyi képzdéséhez idehurcolt kavicsok szintén bele-

41 Rozlozsnik P., Schréter Z., T. Roth K.: Loc. cit. p. 35—38.
12 T. Roth K.: A Magyar Középhegység északi részének fels oligocén rétegeirl,

különös tekintettel az egervidéki fels oligocénre. (KocH-Emlékkönyv, 1912., p. 123.)

43 Schafarzik F.: Budapest székesfváros legújabb geológiai térképezésérl.

(Math. term.-tud. Értesít, XXXIX.. 1922. p. 189—190.)
44 Hofmann: Loc. cit., p. 253.

Földtani Közlöny. LV. köt. 1925. 14
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jutottak volna. Még arról is szó lehetne, hogy a budai rnárga az infra

oligocén-szániziöld periódusának felel meg, itt azonban ismét kizárt-

nak tartom, hogy az ers denudációs periódusban semmi durvább anyag

ne került volna bele a budai márga tengerébe. Mindezekbl azt a

következtetést vonom le, hogy a budai márga még az eocén-tenger

utolsó fázisát jelenti s így az eocénbe veend. A szárazföldi ciklus s

üledékfoltjai felelnének meg az alsó oligocénnek (Lattorfien, Ligurien),

s amint ezt RozLozsNiK-ék45
vették, a Középhegységben eddig hiányzó

középs oligocénbe (Rupélien, Tongrien) kerülne a hárshegyi homokk ,

a kiscelli agyag mélyebb része, míg a dorogvidéki oligocén szén, a felette

lev foraminiferás viárga, a kiscelli agyag magasabb szintjei a fels

oligocén (Kassélien, Chattien) mélyebb része, végül a pectunculusos

homokk a fels oligocén fels része lenne.

Nem tudom, mit szólanak paleontológus kollégáim fejtegetéseim-

hez, de úgy látom, mindazok a törekvések, amelyek az eocén-oligocén-

határ megállapítására irányultak, Hantken
,

40 Hofmann
,

47 Vogl
,

48

Toborffy Géza49 munkái a faunák alapján nem döntötték el a kér-

dést. Az eddig megoldatlan határ az infraoligocén szárazföldi ciklus-

sal természetes megoldásnak látszik. Mindenesetre hálás feladat volna

a faunák modern feldolgozása is, ámbátor, hogy féls, a faunák meg-

tartási állapota aligha fog biztos eredményeket adni. Legyen szabad

itt reámutatnom Hantken 50 egy ellentmondására, aki több helyen ki-

mondja a budai márga és a kiscelli agyag faunáinak azonosságát

s mégis a kett között azt a viszonyt látja, ami a badeni tályag és a

lajtamészk között van, a fáciesváltozással a fauna se ugyanaz. Fej-

tegetéseim igazolását még az Erdélyi Medence távoli üledéksorozatá-

ban is látom, amelyben az ismertetett kéregingadozásokat majdnem

pontosan megtaláljuk. Koch51
klasszikus munkája szerint az eocén

elején az Erdélyi Medencében is szárazföldi, édesvízi üledékek rakód-

tuk le, szén nélkül ugyan, de édesvízi mészkövekkel (= alsó tarka

agyag, alsó édesvízi mészk). Erre a perforátás és az alsó durva

mészkrétegekben süllyed területre nyomuló tengeri periódus üledékei

45 Rozlozsnik P., Schréter Z., T. Roth K. : Loc. cit., p. 16.

48 47 L. az irodalmi összeállítást a Schafarzik térképmagyarázóbaD.

48 Vogl V.: Az eocén és oligocén határa Budapest környékén. (Koca Emlékkönyv,

1912., p. 153—158.)
48 Toborffy G. : A budapestkörnyéki oligocénrl, különös tekintettel a geológiai

korhatárok megállapítására. (A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1917— 1919-rl

p. 34—41.)
•
r,

° Hantken M.: A budai márgáról. (Földtani Közlöny, II. 1872., p. 170) és

A budai márga. (A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve, II. 1873., p. 189—190.)

81 Koch A. : Az Erdélyrészi Medence harmadkori képzdményei. I. Paleogén-

csoport. (A ni. kir. Földtani Intézet Évkönyve, X., 1904.)
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következnek, amelyet a középs eocén, ismét szárazföldi periódus vált

fel a fels tarka agyagok s a felette lev fels édesvízi mészkövek

bizonysága szerint. Erre ismét folytatólagos tengeri sorozat követ-

kezik, a budavidéki sorozat pontos mása, a fels durva mészkcsoport,
az intermediás (helyesebben N. Fabianii-s) márga, a bryozoás márga

s a hójai mészk , amely utóbbiban én a budai márga ekvivalensét

látom. Kolozsvár vidékén látszólag e tengeri rétegsor folytatódik

tovább, a hójai mészkre a sokszor durva üledékeket is tartalmazó

mérai rétegek települnek közvetlenül. Azonban, amint ezt Hofmann és

KochS2 kimutatták, itt sincs folytatólagos sorozatról szó, mert a

medence É-i részein a révkörtvélyesi rétegekben ismét édesvízi, elegyes

vízi üledékek iktatódnak a hójai és a mérai rétegek közé. amelyek ismét

kiemelkedést jelentenek. Koch vizsgálatai szerint a Ny-i részeken talán

még nagyobb méretben, de megvolt szintén ez a kiemelkedés, a hójai

mészk felett színes agyagok, homokkövek foltjai jelennek meg .

31

Ezek a tarka agyagok s a révkörtvélyesi szint a budavidéki infra-

oft<7occ'M-denudációs idszaknak felelnek meg, így a hárshegyi homok-

kövünk a mérai csoportnak felelhet meg. Még teljesebb a megegyezés,

ha a medence É-i részén a mérai rétegekre következ rétegcsoportokat,

a nagyilondai halpalákat, Hofmann mélytengeri agyagos fáciesét s

felettük, de egymást helyettesítleg is a sekélyebb tengeri homokk-
fáciest vesszük szemügyre, teljes hasonmását a kiscelli agyagnak és a

pectunculus homokknek, amint erre a megegyezésre Hofmann és Koch
is reámutatnak .

54 Koch 55 ugyan még a hójai mészkövet a fauna alap-

ján alsó oligocénnek veszi, de nem tudom, nem volna itt is célszerbb

a természetes paleogeográfiai határ. Mindenesetre csodálatos a meg-

egyezés és én hiszem, hogy ez sem véletlen s hogy gondolatmenetem

Koch, Hofmann, Hantken anyagainak reviziójával és összehasonlítá-

sával beigazolást fog nyerni.

52 Koch A.: Loc. cit., p. 299—302.
53 Koch A. : Loc. cit., p. 302.
54 Koch A.: Loc. cit., p. 344.
55 Koch A.: Loc. cit., p. 165 és p. 285.
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