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MÉSZ-DOLOMIT A BUDA-PILISI-HEGYSÉGBEN
SIKABONYI LÁSZLÓ

(1 térkép, 1 táblázat.)

Vadász professzor hívta fel a figyelmünket arra a dolomit- és mészk-
csikók váltakozásából álló kzetre, mely a Budapesttl nyugatra es terület egyes

részein, különösen a fdolomit és a dachsteini-mészk érintkezésének felszínre-

•bukkanási helyein, található. Ennek a kzetnek a mikrokémiai vizsgálatát végeztük

el az Egyetemi Földtani Intézetben, egyik jellegzetes elfordulási helyén, a Pilis-

csabától északra es területen gyjtött anyagon.

A mellékelt térképen feltüntetett terület EK—DNy és ÉNy— DK-i irányban

elhelyezked triász dolomit és mészkrögökbl áll, melyeknek mélyebbrezökken,

lepusztult részeire az iníraoligocén denudáció vörös, szárazföldi képzdményei és

a hárshegyi-homokk települ. A kelet—nyugat csapásirányú dolomit fölött a dach-

steini-mészk megegyez dléssel, üledékfolytonossággal következik. A dolomitban

és a mészkben, egymástól kisebb-nagyobb távolságra mészk- és dolomit-csíkok

változásából álló kzet különböz vastagságú rétegei települnek közbe. A mészk
és a dolomit ebben a kzetben egy-két milliméterenként váltja egymást, szabad

szemmel nézve, egymással párhuzamos, egyenes vagy szabályosan hullámzó csí-

kokban. Néhol megfigyelhet, hogy a mállás folyamán a nehezebben oldódó dolo-

mit-csíkok kiemelkednek és a kzet felületén barázdák képzdnek.

A párhuzamosan futó dolomit- és mészk-csíkok azonban további tagolódást

mutatnak mikroszkópi vizsgálattal a felületcsiszolaton végzett Lemberg-íéie
festési módszerrel. A mikroszkópi vizsgálat szerint a kzet igen apró, különböz
alakú, sokszor egymásbaágazó dolomit- és kalcit-szemcsékbl áll. A két anyag
szemcséi közül hol az egyik, hol a másik jut túlsúlyra. A dolomit- és kalcit-

szemcsék tehát, a rétegezettségnek megfelelen, egymással párhuzamosan helyez-

kednek el, szinte szemenkint váltják egymást és bizonyos távolságban ritmusosan

ismétldve a kalcit, majd pedig a dolomit tömörül., szabad szemmel egységesnek

látszó, szalaggá.

A dolomit és kalcit-szemcsék többféle alakot mutatnak. A mikroszkópi vizsgá-

lat alapján a következ alaptípusokat lehet kimutatni:

1. Szétágazó kalcit (K\)

2. Különálló, lekerekített ka leitszemcsék (K?)

3. Igen apró kalcitszemcsékbl álló alapanyag (KrJ
4. Szétágazó dolomit (D\)

5. Különálló, szögletes dolomitszemcsék (D 2)

6. Igen apró dolomitszemcsékbl álló alapanyag (D3)
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PILISCSABA KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI TÉRKÉPE

.

SIKABONYI LÁSZLÓ

MÉRET
1 2 km

lU Holocén futahemok Triász dolorr.it

Pleisztocén homok A mész-dclorn.leiötardülási helyei.

jj Oltgocén homokk í hárshegy)
•

Dóíes- csapás irányok

Eocén tzálló agyag 1.2. Mintavételek helyei

Triász mészk
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Ezek a különböz szerkezeti elemek a terület különböz pontjairól vett kzet-

minták szövetének felépítésében különböz százalékos arányban vesznek részt

(lásd a táblázaton).

Minta
szám*

Kalcit % Dolomit %
A csíkok

távolságaK, K, K, D,
-

d 2

1/2 — 5—8 0—1 92—95 0.4—0.2

n/i 5—40 0—1 -— 0—5 54—95 2.0— 0.1

n/3 2—50 — — ~ 50—98 2.0—0.8

í. 31—39 — — 61— 69

O 2—8 — — 92—98 —

Iii/i — <3- 99 1— 94 _ —

111/2 52 — — 48 — 2.0— 0.5

111/4 — — 97 — 2 1 — >

111/6 3 31 — — — <56 5.0—0.5

IV/

2

— — 74—91 — 9—26 —

IV/3 33—38 — — 02— (57 — 3.0—0.2

V/l — — 85 14 1
—

V/3 _
(5—43 57—94 — — .2.0—0.8

3. 3—85 — — 15—97
<P

—

A különböz alakú
- szemcsék, különböz arányú és különböz módon történ

kombinációi különféle szövettípusokat hoznak létre. A Nagy-Kopasz környékérl

vett mintákban a dolomit alapanyagban a kaiéit elágazó, szétfoszló csíkokat mutat

(II. és 1.). Másutt, így elssorban a Bárányhegyrl vett mintákban szétágazó

dolomit van kalcitból álló alapanyagba ágyazva. Igen gyakori az az eset, amikor

különálló, nagyobb, lekerekített kalcitszemcsék dolomit alapanyagban helyezked-

nek ei, vág)' fordítva. Ezek a szövettípusok egymástól élesen nem különíthetk ei,

hanem egv-egy mintán belül keverednek és legfeljebb uralkodó jellegekrl lehet

beszélni.

A dolomit- és kalcit-csíkokból álló kzet tulajdonságainak közelebbi megis-

merése céljából szilárdsági vizsgálatokat is végeztünk.

A szilárdsági vizsgálatok tanúsága szerint a mész-, do'omit-csíkos kzet törési

szilárdsága a dolomit és a dachsteini-mészk szilárdsága között van (1000—1200

kg/cm 2
). A csíkozottság irányában nagyobb a kzet szilárdsága, mint arra mer-

legesen. Az utóbbi összhangban van a mikroszkóp i vizsgálatnál tapasztalt jelle-

gekkel. Ugyanis a két anyag nem mint réteg váltja egymást, me.y rétegek lapjai

* A táblázatban szerepl minták lelhelyei a mellékelt térképen vannak feltüntetve.

Xóhány bizonytalanul festdön mintát, a felsorolásból kihagytunk.
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mentén a kzet könnyebben elválik, hanem a dolomit-, és kalcit-szamcséknek farost-

szer egymásbaágazása a „rétegesség" irányában növeli a kzet ellenállását.

A mészk- és dolomit-csíkok váltakozásából álló kzet megjelenésében mutat-

kozó szabályosságok, valamint a kzet felépítésében résztvev egyes szövettípusok

változásainak törvényszerségei a következ megállapításokat eredményezték:

1. A dolomitban a mész-dolomit közbetelepülések nehezebben ismerhetk fel

és lényegesen kisebb szerepek, mint a mészkben.
2. A dolomit- és a dachsteini-mészk érintkezésének közelében leggyakoribbak

a mész-dolomit közbetelepülések. Innen a dolomitban a fekv, a mészkben a fed
felé haladva a mész-dolomit közbetelepülések fokozatosan ritkulnak és elvéko-

nyodnak.

3. A mészk-összlet fekü feló es részén, bár maga a mészk típusos,

hófehér, tömött dachsteini mészk, mégis a mész-dolomitban az alapanyag dolo-

mit. A fed felé haladva az alapanyagban a kalcit jut túlsúlyra.

Az eddig végzett kevés vizsgálat, természetesen nem nyújt módot általános

érvény következtetések levonására. Mindössze a figyelmet akartuk felhívni arra,

hogy a triász mészkben és dolomitban is meglév, de felszíni vizsgálatokkal nem
észlelhet ritmusosság a települési viszonyok figyelembevételével végzett vizsgála-

tokkal nyomonkövethet. Az ilyen kis méretekben történ, szabályos anyagváltozás

részletes tanulmányozása különösen ha az, mint a jelen esetben, nagyban is ismét-

ldik, nagyjelentség az ülepedés folyamatának megismerése tekintetében. Az itt

ismertetett vizsgálatok kétségtelenné teszik, hogy ezen a kis területen a dolomit

és a mészk nem kora Hígén eredés, hanem szabályos idközökben váltakozó ösz-

szetétel magnéziumban dúsabb és kevésbbé dús tengervíz kicsapódási terméke,

melyben a szerves (törmelékes) vázrészek csak mint mellékes alkotóelemek vesz-

nek részt.

Hasonló típusú kzeteket a Buda— Pilisi-hegységben másutt is (ehet találni.

Elssorban a vrfsgált területtl északra, azonban délkeleti irányban a Pilisvörös-

vár és Nagykovácsi környékén lév triász rögökben is elfordul mész-dolomit.

A dolomit és mészk sr váltakozásából álló, az általunk ismertetett kzettel

teljesen megegyez mészktípust, az Északi-Mészkalpok Fels-Dachsteini-taka-

rójából San dér és Schwarzacher írnak le. Erre a kzetre a mész-dolo-

mit elnevezést használják, melyet az elbbiekben foglalt módon kifejeznek tekint-

hetünk.

JI. III h k a 6 o h h :

H3BeCTHHKOBbie ^OJIOMHTi.1 B TOpax Byfla-IlHJIHm

Abtop n.maraeT cboii MiiKpoxitMiiueeKiie nccne^OBannn npoii3Be^,eHHbie

b ropax Ey^a-IInJHiin Ha BepxHeTpuacoBbix ^.onoMirrax. Oh saHHMaeTcn
C TeKCTOBblMM II CTpyICTypHblMH CBOHCTBUMH 3THX HOpO#. Ha OCHOBe 3THX
paÖQ'r iiBTop ycTanoBii«a phkjih oca^,Koo6pa30BaHiin b oto onacrii. no MHe-

Hiito aBTopa KapQHaTHbie nopo^bi b ropax Ey^a-IInjiiiu ecxb He noreue-
TiinecKoro ho xiiMiiieciíoro npoircxosKAeHim.

Alternance de calcaire et de dolomie dans la montagne Buda— Pilis

pár L. Sikabonyi.

L’auteur donnep-ttn résumé de l’étude microchimique qu’il a fait sur la roche

íormée de bandes alternantes de calcaire et de dolomie, qui se trouve dans la

montagne de Buda— Pilis, dans la dolomie du trias supérieur et le calcaire de
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Dachstein. Les bandes de calcaire et de dolomie sont arrangées parallélement

I’une á l’autre. Selon l’examen microscopique, les grains de dolomie et de calcaire

á formes variées et souvent s’entrela^ant, alternent, pour ainsi dire, grain pár

grain. A certaines distances on observe, se répétant d’une maniére rhytmique, la

prépondérance de l’un ou de l’autre de ces minéraux. Selon la forme et la situation

réciproque des grains de dolomie et de calcaire, l’auteur énumére quelques

caractéristiques de la texture de la roche et arrive á la conclusion, que les grandes

alternances observées dans l’apparence de la roche et les petites, se présentant

dans sa texture microscopique, sont les prevues de la déposition cyclique de la

dolomie et du calcaire du trias supérieur. Selon l’avis de l’auteur, la dolomie et le

calcaire du terrain étudié ne sont pás coralligénes, mais ils se sont formás pár

déposition chimique. Les fragments de squelettes organiques n’y sont représentés

que comme des consituants accessoires.
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