
ADATOK VISEGRAD KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANÁHOZ
í r t a  : H e g e d ű s  G y u l a

A Szentendre—Visegrádi-hegységben Коен Antal (2) összefoglaló 
munkájának megjelenése óta többen végeztek részletvizsgálatokat. Szalai 
(12), Majzon (3), Wein (15), Méhes (8) tanulmányai főleg a hegység D-i 
és K-i peremének oligocén—miocén üledékes rétegeivel foglalkoznak. Ezek
hez csatlakozva vizsgáltam Visegrád környéke üledékes rétegeit.

Rétegtani viszonyok

Katti emelet. Ide sorolható a Kisoroszival szemben levő Szentgyörgy- 
puszta melletti feltárás. Itt a patak partján sárgásszürke, sarkos törésű, 
homokos agyagban az alábbi fauna észlelhető : Rotalia beccarii L. gyakori, 
Nonion granosum (Orb.), Elphidium erispum (L.), Venus sp., Cardium cfr. 
turonicum Mey ., Arca sp., Cerithium sp., Otolithus.

A Rotalia beccarii L. gyakori előfordulása Majzon (5—1071) szerint 
a katti emelet középső részére utal. A régebbi adatok ezt az előfordulást 
miocén korúnak tüntetik fel. A foraminifera-fauna szoros kapcsolatot 
m utat a Duna túlsó partján, Nógrádverőcénél levő katti előfordulással.

Másik katti lelőhely az Apátkuti-völgyben Коен által is leírt helyen 
van. Itt a feltárásban alul kékesszürke agyag, felette szürke homokkal 
váltakozó sárga, kissé homokos agyagot találunk.

A kékesszü rke  ag y ag  fa u n á ja  : Nonion granosum (O r b .), Ostracoda 
sp., Echinida-tüske , ha lp ikkely .

A sárga agyag faunája : Rotalia beccarii L., Cgrena semistriata Desh . 
gyakori, Cerithium sp., Neritina picta F é r ., Ostracoda sp.

A szürke homokban ősmaradványoknak csak nyomai láthatók.
A katti rétegek vetődés mentén érintkeznek a patak túlsó oldalán 

levő andezittufával.
A vizsgált terület még egy helyén lehet katti rétegek jelenlétére követ

keztetni. Az Apátkuti-pataknak а -ф-183-tól К-re nyíló mellékárkában, 
a fővölgytől 300 m-re, К —Ny csapású, függőleges lapokban, préselt sárga 
agyag- és homokrétegek bukkannak elő, szerves maradványok nélkül. 
Ez az előfordulás az Apátkuti-bérc biotitandezitjének É-i széléhez simul, 
annak feltörése hozhatta a felszínre.
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Helvéti emelet. Az ismertetett katti rétegek további összefüggése nem 
nyomozható. Az alábbi előfordulások rétegei már közvetlenül az eruptívu- 
mok fekvőjében települnek.

A felsőbogdányi Csádri-patak mentén az országúti hídtól Ny felé 
haladva találjuk az első feltárást, itt alul homokos agyag — kavicsos homok- 
csíkokkal — látható, amelynek kőszenesedett szerves maradványát H ege
dűs Ábel Taxodium sp.-nek határozta meg. Az agyag Nonion commune 
(Orb.) és Arca diluvii Lam.-í  is tartalmaz. Erre 4 m vastag laza homok 
következik, majd kemény kvarckonglomerátum korallnyomokkal és Pecten 
sp.-vel ; e fölött tufaanyagtartalmú laza meszes kavics települ meghatároz
hatatlan korall és kagyló-maradványokkal, végül andezittufa.

Innen Ny-ra vetődések mentén ismételten megjelenik a vastag laza 
homok, növénynyomos agyag homokcsíkokkal, durva kavicsos homok és 
homokkő, Chlamys praescabriusculus F ont.-гэ emlékeztető héjtöredékekkeL

Szentgyörgy-pusztánál a katti előfordulástól 100 m-re Ny-ra 6 m 
vastag laza homokot találunk, fedőjében kagylós törésű kemény tufa. 
A Kisvillám-hegy K-i szélén levő kis vízmosás igen jó feltárást nyújt (1. 2. 
szelvény).

Rétegsora alulról fölfelé : 1. sárga, muszkovitos homok (12 m vasta
gon feltárva) ; 2. anomiás, ostreás kavicsos homok (8 m) ; 3. chlamysos, 
ostreás, kavicsos homokkő (10 m), benne konglomerátum-paddal ; 4. szürke 
palás agyagmárga, Arca sp. lenyomattal, foraminiferákkal (10 m) ; 5. homo
kos, levéllenyomatos andezittufa molluszkumokkal (2 m) ; 6. horzsaköves, 
pados andezittufa (60 m) ; 7. durva breccsás tufa (40 m vastagságban 
feltárva).

A 4. rétegből előkerült fauna : Bulimina elongata Orb., Cibicides
lobatulus (W. J.), C. dutemplei (Orb .), Gyroidina soldanii (Orb .), Rotalia 
beccarii L., Nonion commune (Orb .), Arca sp., Teliina sp., Echinida-tüskék.

Az 5. réteg faunája: Szivacstűk, Solen sp., Pecten sp., Diplodonta 
trigonula Bronn, Arca sp., Circe sp., Ervilia sp., Bulla sp., Oliva sp.

A kis vízmosás felső része vetődés mentén alakult ki, amelynek magas
sága legalább 100 m.

Vulkanizmus. A visegrád-környéki andezittufa kezdetben tengerbe 
szóródott. A Mátyás-forrástól К -re levő vízmosásban és a Kisvillám-hegy 
ÉK-i sarkán levő kőfejtőben a tufa közé homokos agyaglencse települ, 
szerves maradványok nélkül. Utóbbi helyen a tufában 10—20 cm átmérőjű, 
több m hosszú, kőszenesedett fatörzsek nyomai láthatók.

Dömösön növénylenyomatos tufák ismeretesek, fás barnakőszén
lencsékkel. A maradványok H egedűs Abel szerint közelebbről meg nem 
határozható szárazföldi növényektől származnak.

Felső-tortónai emelet. Az andezittufára a vizsgálati terület két helyén, 
a visegrádi Feketehegyen és a DK-i szomszédságban lévő gerincen, melyet 
K och «régi mészégetők hegyé»-nek nevez, tortónai mészkő települ.

A Feketehegyen a következőket észlelhetjük (3. szelvény) : az Apát- 
kuti-patak völgyében biotitamfibolandezit, erre andezittufa települ, majd 
a mészkő andezitgörgetegből álló alapkonglomerátuma, mely a hegy DNy-i 
részét 200—250 m magasságban borítja, erre a mészkő pados, homokos*
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biotitos kifejlődése települ. А Д 345,5-tól ÉK-re andezittufát találunk, 
mely 120—300° csapású törésvonal mentén érintkezik a mészkővel.

Az alapkonglomerátum sok kövület töredéket zár magába : Korallok 
(gyakori), Panopea menardi Desh., Solen cfr. subjragilis E ichw., Soleno- 
curtus cfr. candidus Renier, Solenucurtus sp., Corbula carinata Du j., 
Meretrix cfr. islandicoides Lam., Nucula nucleus L inn , Modiola sp., Mytilus 
sp., Ostrea crassicostata Sow. (gyakori), 0. lamellosa Brocc., 0. cfr. plicatula 
L. Gmel., O. cfr. digilalina Dub., Ostrea sp., Animona sp., Pecten latissimus 
Brocc. var austriaca Kautsky, P. leythajanus Partsch, Conus sp., Fusus 
intermedius Micht., Cerithium sp., Turritella bicarinata E ichw. (gyakori), 
T. turris Bast., Natica sp. (gyakori), Calyptraea chinensis L., Dentalium 
( Antalis) cfr. raricostatum Sacco., Balanus sp.

A felső pados, homokos mészkőben csak fúrókagyló-járatok kitöltését 
találhatjuk. Felszíni elterjedésben nem észlelhető, csak törmelékben fordult 
elő lithothamniumos mészkő, valamint egy kövületes, homokos mészkő, 
amelyből a mészhéjak kioldódtak, csak kőbeleket és lenyomatokat találni 
benne. Faunája : Discorbis rosacea (Orb.), Cibicides dutemplei (Orb.),
C. lobatulus (Orb.), Rotalia beccarii L., Rotalia gaimardi Orb. var. compres- 
siuscula Brady., Elphidium crispum (Lám.), Amphistegina hauerina Orb., 
Solen sp., Teliina sp., Venus sp., Divaricella ornata Ag. (gyakori), Ostracoda 
sp., Echinida-tüske.

A Feketehegytől DK-re levő gerincen az andezittufára meszes homok 
települ. Faunája : Cibicides dutemplei (Orb.), Rotalia gaimardi Orb. var. 
compressiuscula Brady, Nonion commune (Orb.), Elphidium crispum 
(Lam.), Szivacstiik, Ostrea sp., Ostracodák, Echinida-tüskék.

A meszes homok felett lithothamniumos mészkő következik, benne 
Modiola marginata E ichw. és Pecten sp., majd dentaliumos mészkő, melynek 
faunája : Panopea menardi Desh., Lucina columbella Lám., Venus sp. 
(gyakori), Cardium cfr. pectinatum L., Nucula nucleus L. (gyakori), Pectun- 
culus cfr. pilosus L. (gyakori), Arca cfr. diluvii Lám., Pecten cfr. malvinae 
Dub., Fúrókagyló-járat, Conus sp., Buccinum semistriatum Brocc., Natica 
sp. (gyakori), Dentalium (Antalis) vitreum Schröter.

Törmelékben gyűjtve előfordul laza homokos mészkő, apró Modiola 
sp.-vel.

А Д 277,1-tól É-ra, 200—250 m magasságban van ezen a hegyen 
egy különálló mészkőelőfordulás, egy korallzátony maradványa, melyben 
sok telepes korallon kívül néhány Miliolina sp. (kőbelek), Lithodomus sp., 
Lima sp., Pecten sp., Ostrea sp. (gingensis Schloth?), Cypraea sp. fordul elő.

Az egykor nagyobb efterjedésű tortónai mészkőnek ma már csak 
a roncsait találjuk Visegrád környékén, több kőzetféleség szálban nem is 
található. A tortónai tenger partközeli üledékei több fácies-változatban 
fejlődtek ki. A gyönge megtartású ősmaradványtársaság Nagymaros— 
Zebegény és Nógrádszakál faunájával rokon. A molluszkum fauna 5 faja 
egyezik Strausz (10) neriti'kus alakjaival, 8 faj Tóth L. (14) faunájával, 
13 faj a nógrádszakáli faunával (1).

Figyelemre méltó a foraminifera-faunában a Rotalia gaimardi Orb. 
var. compressiuscula Brady (=  R- papillosa Brady var. compressiuscula
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Brady) jelenléte a Feketehegyen és a szomszéd hegyen. Ezt az alakot 
fosszilisan eddig csak Majzon találta Nógrádszakálon (4), a füzérradványi 
fúrásban (7—1603) és Szalai zalahalápi anyagában (13—186). (Később 
magam is észleltem az 1950—52. években számos budapesti fúrás tortónai 
rétegeiben.) Majzon e faunákat a tortónai emeletbe helyezi. A zalahalápi 
előfordulást Szalai helvétinek veszi, s a várpalotai faunával hozza kap
csolatba. Majzon (6), Strausz-Szalai (11) a várpalotai fauna újra vizsgálata 
során megállapítják annak tortónai jellegét, de megjegyzik, hogy a Dunán
túlon a helvéti és tortónai emelet különválasztása nem mindenütt lehet
séges. A visegrádi mészkő tortónai kora tehát kétségtelen.

Pliocén-holocén. A tortónai mészkő leülepedése után a terület szárazra 
került. A pleisztocént lösz és terrasz-képződmények képviselik.

Szerkezeti viszonyok

S c h a f a r z ik -V e n d l  (9—256). Nógrádverőcénél antiklinálist említenek, 
amelynek tengelye a Duna közepén húzódnék. Erre a Duna két partján 
levő ellentétes dőlések és a két parton a mediterrán rétegek fekvőjében 
kibukkanó oligocén rétegek alapján m utatnak rá. A fenti adatok ezt a 
feltevést megerősítik. Az antikünális tengelyének irányára azonban a vizs
gálati területen nem lehet tám pontot találni.

A területet vetődések járják át, amelyek azonban az üledékek apró 
előbukkanásai miatt az egyhangú andezittufa-területen ritkán m utathatók 
ki pontosan. Néhány ÉÉK —DDNy, К —Ny és ÉNy—DK csapásirányú 
vetődés mérhető : 120—300° irányú vetődést mérhetünk a Feketehegy
Д 345,5 csúcsa közelében, amelynek mentén a tortónai mészkő besüllyedve 
megmaradt. Itt a rétegek flexúraszerü meghajlása is bekövetkezett.
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CONTRIBUTIONS À LA CONNAISSANCE DE LA GÉOLOGIE DES 
ENVIRONS DE VISEGRAD

P a r  G y . H e g e d ű s

Stratigraphie. L'étage chattien est représenté par des argiles d’un gris 
bleuâtre et sableuses, pauvres en macrofaune et microfaune. (V. le texte 
hongrois.) Le sable helvétien à bande de gravier est plus grand que celui-là, 
mais ne se répand pas d’une manière cohérente. (V. sa macrofaune et 
microfaune dans le texte hongrois.) Les produits andésitiques de l’activité 
volcanique gisent directement sur le sable helvétien. Le tuf projeté au 
commencement s’est déposé au-dessous du niveau de la mer et contient 
des restes carbonisés de plantes. C’est sur le tuf andésitique que gît le 
calcaire tortonien à conglomérat de base, plus ou moins épais. (V. sa 
macrofaune et microfaune, plus riches, dans le texte hongrois.)

Tectonique. Le terrain forme l’aile méridionale d’un grand anticlinal 
dont l’axe coïncide à-peu-près avec le lit du Danube. Le terrain est traversé 
de failles de direction NNE-SSO, E-0 et NO-SE, mais il est impossible 
de les suivre exactement dans la série monotone.

Д А Н Н Ы Е  О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  
ОКРЕСТНОСТИ ВИШ ЕГРАДА

Д ь ю л а  Г е г е д ю ш

С т р а т и г р а ф и я .  Х а т с к и й  ярус представлен синевато-серой 
глиной и песчаной глиной, содержащими скудную макро- и микрофауну 
(см. в венгерском тексте). Г е л ь в е т с к и й  песок с гравийными полосами 
распространяется более значительно, чем предыдущие слои, но не связано 
(макро- и микрофауну см. в венгерском тексте). Продукты андезитового 
вулканического действия залегают непосредственно на гельветском песке. 
Вступительное рассеяние туфа осаждалось под уровнем моря и содержит 
обугленные растительные остатки. На андезитовый туф залегает т о р т о н -  
с к и й известняк с более или менее мощным основным конгломератом 
(богатую макро- и микрофауну см. в венгерском тексте).

Т е к т о н и к а .  Данная территория образует южное крыло большой 
антиклинали, ось антиклинали совпадает приблизительно с руслом Дуная. 
Территория просекается сбросами ССВ—ЮЮЗ-ных, В—3-ных и СЗ—ЮВ- 
ных направлений, однако прослеживать их в однообразной свите не является 
возможным.

4  Föld tíin i In tézet évi je lentése •— 11/04 S
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III. Coupe du Mont Feketehegy.
1. Calcaire sableux tu f feux tortonien.
2. Conglomérat de base du calcaire to r

tonien.
3. Andésite.
4. Tuf andésitique.
5. Tuf andésitique fossilifère.
6. Marne argileuse helvétienne.

6— 7. Argile, sable, gravier helvétiens.
7. Grès à Pecten helvétien.
8. Gravier à Anomia helvétien.
9. Sable jaune.

I. Дунабогдань, профиль ручья Чадри 
II . Профиль горы Кишвиллам

III . Профиль горы Фекетехедь
1. Тортонский песчаный, туфовый из

вестняк
2. Основный когломерат тортонского из
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3. Андезит
4. Андезитовый туф
5. Андезитовый туф с окаменелостями
6. Гельветский рухляк

6—7. Гельветская глина, песок, гальки
7. Гельветский пектеновый песчаник
8. Гельветские гальки с аномиями
9. Желтый песок
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1. Sédiments de terrain  d ’inondation et éboulis.
2. Loess.
3. Tuf andésitique à lentilles de houille.
4. Calcaire tortonien.
5. Tuf andésitique.
6. Andésite biotitique à grenat.
7. Andésite pyroxénique.

8. Andésite amphibolique.
9. Andésite biotito-amphibolique.

10. Argile, sable, grès helvétiens.
11. Argile, sable chattiens.
12. Faille.
13. D irection de coupes.
14. Inclinaison des couches.

1. Пойменные осадки и осыпь
2. Лёсс
3. Андезитовый туф с линзами каменного угля
4. Тортонский известняк
5. Андезитовый туф
6. Гранатовый биотитовый андезит
7. Пироксеновый андезит

8. Амфиболовый андезит
9. Биотитово-амфиболовый андезит

10. Гельветская глина, песок, песчаник
11. Хатская глина, песок
12. Сброс
13. Направление профиля
14. Наклон
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