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Ö S S Z E F O G L A L Á S

A Gellért-hegyfö tömege triász dolomitból áll. amelybe helyenként szervesanyag-dús agyagmárga, márga rétegek 
települnek. A rétegsorban betelepülésként (vagy a fedőben?) tűzköves mészkő jelenik meg, ami a Gellért téri szikla- 
kápolna alatt bukkan ki. A felső eocén rétegsor mészkőanyagit konglomerátummal vagy tűzköanyagú breccsával, homok
kővel kezdődik. Felfelé ennek márga mátrixa fokozatosan nő. majd típusos Budai Margóba megy> át. A tűzkőklasztos ho
mokkő és nummuliteszes mészkő lencsék azonban később is megjelennek. A Budai Margóra mind a felszínen, mind a hegy 
előterében oligocén Tardi Agyag, majd Kiscelli Agyag következik, amit a pesti oldalon Törökbálinti Homokkő fed. A 
negyedidöszakot édesvízi mészkő, lösz. lejtőtörmelék és folyóvízi kavics, homok képviseli.

A Gellért-hegyen 3 fő  tercier feszültségtér hatása mutálható ki és valószínű egy késő triász deformáció is. A tercier 
feszültségterek 4 fő  szerkezetalakulási eseményt jellemeznek, legidősebb egy késő eocén -  kora oligocén esemény, amely 
ÉÉK-DDNy-i húzás hatására kialakította a K-Ny-i „Citadella-vetőt". Ennek szinszediment mozgása során a Gellért-hegy 
déli része (Sziklakápolna és környéke) relatíve kb. 100 méternyit mozgott lefelé jobbos-normát vető mentén. A nagy vető 
mozgása a még nem konszolidálódott eocén üledékeket erősen deformálta, áthalmozta. A szinszediment deformáció során 
számos, meredek üledékes telér jött létre, eocén mészkő és márga kitöltéssel. A telérek jó  része kovásodott. Ugyanabban a 
feszültségtérben, a Kiscelli Agyag lerakódása után a „Citadella-vető" nyugati része reaktiválódott és kapcsolódott a Gellért 
Szálló és Duna alatti, szintén K-Ny-i csapásti jobbos normál vetőhöz. Az ottnangi-középső miocén fázis alatt ÉK-DNy-i 
húzásra mozdult el a Gellért-hegy (és a Budai-hegység) keleti határát adó peremtörés. A normálvető a sziklafal tövében és a 
Duna alatt ferdén húzódik, a Szabadság hídtól délre és az Erzsébet hídnál több ágra szakadhat. Ez a fővető KDK-NyÉNy-i 
húzás hatására jobbos normál jelleggel felújult a késő miocén-negyedidöszak (?) során. Jobbos-normál mozgástípussal 
felújult, KDK-NyENy-i húzás hatására. Ekkor keletkezhetett a kalcitos liasadékkitöltések nagy része.

A Gellért-hegy és környezete karsztfejlődésének kronológiai és genetikai modellje a következő:
1. Késő eocén karsztfázis (?-34,6 Mé): sziklásparti, marin freatikus ahráziós barlangok, üregek és neptuni telérek. 

A karsztrendszer hirtelen betemetödése: 34,6 Mé.
2. Késő eocén -  kora oligocén. magas hőmérsékletű termális fázis (35-30 Mé): magas hőmérsékletű, hidrotermális 

ásványkiválás a freatikus övben, sekélybetemetődés mellett.
A karsztrendszer betemetődésének maximuma és az exhumálódás kezdete: kb. 25 Mé.
3. Középső miocén (?) termális fázis (15-14 Mé): alacsony hőmérsékletű hidrotermális ásványkiválás a freatikus 

övben, sekély betemetődés mellett.
Az eltemetett karsztrendszer felszínre lépésének kezdete: kb. 3,5 Mé.
4. Pleisztocén: tavi, részben alacsony hőmérsékletű termális fázis: szubaerikus vadózus karsztrendszer reziduális 

és alluviális kitöltő üledékekkel, valamint alacsony hőmérsékletű termális ásványokkal és egyéb barlangi kiválásokkal.
A késő eocén marin freatikus és a késő eocén -  kora oligocén magas hőmérsékletű termális karsztfázis jó l kor

relálható az első, ÉÉK-DDNy-i húzás állal meghatározott feszültségtérrel. A középső miocén (?) alacsony hőmérsékletű 
termális karsztfázis szerkezeti kontrollja nem volt kimutatható, míg a pleisztocén korú. tavi, részben alacsony hőmérsék
letű termális. részben szubaerikus karsztfázist KDK-NyÉNy irányú húzásos feszültségtér határozta meg.

A B  S T R A C T

The main part of the Gellért Hill, Budapest consists o f Upper Triassic dolomité which contains organic-rich mari, 
clay-marl intercalations. A thin cherty limestone is intercalated with or covers this dolomité. The Upper Eocéné starts with 
conglomerate (of limestone pebbles) or with breccia. sandstone (of chert origin). The content of the mar! mátrix increases 
upward, up to the typical Buda Mari. Sandstone or nummulitic limestone intercalations prevail in the upper part o f the 
section. The Buda Mari is covered by shallow bathyal, Oligocene Tárd and Kiscell Clay and then by offshore Upper 
Oligocene Törökbálint sandstone. Quaternary is represented by travertine, loess, stopé deposits, and fluvial gravel and sand.
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Three Tertiary slress field affected the area while a Triassic event is alsó probable. The Tertiary stress field 
characterhe 4 deformational events (Fig. 3, 20, 23). The oldesl, NNE-SSW tension crealed the E-W trending "Citadella 
fault". Due to its dextral normaI synsedimentary motion, the SE part o f the hill subsided ca. 100 m. The fault deformed 
the only partly Consolidated sediments and induced creep, sliding, replacement deposition o f the Upper Eocéné -  lower- 
most OUgocene dastics (Fig. 22). Faulting includes steeply dipping sedimentary dikes witli sandy mari and limestone 
fillings (Fig. 21, 22). Most o f the dikes and the mari itself was silicifted due to thermal fluids circulating along the main 
fault.

After the Early OUgocene, the western segment o f the "Citadella fault" was reactivated and connected to another 
dextral norma! fault South ofthe Gellert Hill (Fig. 23). The Ottnangian-Middle Miocéné (19-13 Ma) pltase created large 
normál slip on the northeastern boundary fault o f the Gellert Hill. The fault is situated just helow the rock cliff at the 
Erzsébet bridge and crosses the Danube branching to several fault strands. This fault represents the eastern boundary 
fault o f the whole Buda Hills and might have accumulated up to 1000 m separation (Fig. 24). The fault was reactivated 
by dextral norma! sense during the laté Miocene-Quaternary, due to ESE-WNW tension.

The suggested chronological and genetic model o f the karst system o f the Gellert Hill and its environs is the föl- 
lowing (Fig. 26):

1. Laté Eocéné karst pltase (?-34.6 Ma): rocky shore with maríné phreatic abrasion caves. holes, enlarged 
neptunian dikes. Sudden burial ofthe karst system: 34.6 Ma.

2. Laté Eocene-Early OUgocene high temperature thermal phase (35-30 Ma): high temperature, hydrothermal 
minerals in the phreatic zone, at shallow burial. Maximai burial and beginning o f the exhumation of the karst system is 
ca. 25 Ma.

3. Middle Miocéné thermal phase (15-14 Ma): low temperature precipitation o f minerals at shallow burial. The 
beginning ofthe exhumation ofthe karst system up to the surface is ca. 3.5 Ma.

4. Pleistocene. partly limnic, partly low temperature thermal phase: subsurface vadose karst system with alluvial 
or residual sedimentation, and with low temperature minerals, speleotliems.

The Laté Eocéné maríné phreatic and latest Eocene-Early OUgocene karst phases can be well correlated to the 
ftrst Tertiary tensional faulting with NNE-SSW tension. Tectonic connection ofthe Middle Miocéné (?) low temperature 
karst phase is nőt clear. The Pleistocene, partly limnic, partly low temperature, partly subaerial thermal phase was 
structurally connected tofractures ofthe ESE-WNW tension.

1. Bevezetés

A Magyar Geológiai Szolgálat Budapesti Területi 
Hivatalának szakhatósági állásfoglalása alapján az 
Eurometro Projektvezetési Tanácsadó Kft. megbízta a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot „A Gellért
hegy természetes és mesterséges üregrendszerének 
célvizsgálatával”. A Társulat által 2000-2001 -ben végzett 
célkutatás a Gellért-hegy tömbjében lévő természetes és 
mesterséges üregek dokumentálását és értékelését 
irányozta elő a rendelkezésére álló. főleg publikált adatok 
alapján. Ezt a felszíni analógiát használtuk fel a 4-es 
metró Duna alatti átvezetési szakasza karszt- és 
barlangföldtani adottságainak előrejelzésében. Vázoltuk a 
fejlődéstörténeti és szerkezeti, valamint karsztgenetikai 
modelleket. A területre és a témakörre vonatkozó 
forrásmunkák felhasználásával számba vettük és 
értékeltük a Gellért-hegy, s környezete földtani 
felépítésére vonatkozó adatokat. Ez utóbbiak és helyszíni 
reambuláció alapján elkészítettük a Gellért-hegy és 
környezete fedetlen földtani térképét, dokumentáltuk az 
ismert barlangokat, üregeket és forráskürtöket (1. ábra). 
Kidolgoztuk a terület karsztfejlödési modelljét és 
meghatároztuk a barlangképződés fő fázisait. Értékeltük a 
Duna alatti átvezetési szakasz kritikus képződményeit, s a 
tő karsztos szintek kijelölése mellett megadtuk az

ezekben várható barlangok, üregek maximális méretét.
Jelen publikáció a Korpás et al. (2001) által e té

mában elkészített kutatási jelentés legfontosabb tudomá
nyos eredményeit foglalja össze.

2. A Gellért-hegy és közvetlen környezetének 
földtani felépítése az irodalmi adatok alapján

Ebben a fejezetben foglaljuk össze a Gellért
hegyre és környezetére vonatkozó korábbi földtani 
ismereteket. Ezek értékelése során tételesen tárgyaljuk 
az egyes formációk elterjedését, litológiáját, 
ősmaradványait, fáciesét és vastagságviszonyait. Külön 
elemezzük az eddig dokumentált dölésviszonyokat. az 
egyes formációk kontaktusait, valamint a formációkon 
belüli belső határfelületeket és diszkontinuitási 
felszíneket. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a 
karsztjelenségekre. Ezeken belül értékeljük az ismert 
üregeket, barlangokat, azok üledékes és ásványos 
kitöltéseit. Összegezzük az egyes formációk 
repedezettségére, nyitott és zárt törési zónáira, repedés- 
és üreg-porozitására, valamint a diagenetikus és 
hidrotermális kőzetelváltozásokra utaló adatokat. Külön 
fejezetben tárgyaljuk a korábban megfigyelt szerkezeti 
elemeket és kialakult szerkezeti modelleket.
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I . ábra. A Gellért-hegyi barlang XIX. századi metszete.

2.1. Felső triász
2.1.1. Sashegyi Dolomit -  Fődolomit (?) Formá
ció (dolomit, kovás dolomit, tűzköves mészkő)

A Sashegyi Dolomit Formáció (2. és 3. ábra) be
vezetése Balogh (1981) nevéhez fűződik, aki a Budai- 
hegység déli részének tűzköves (szaruköves) dolomitjait 
illette ezzel a névvel. A Gellért-hegyi előfordulásokról 
Szabó (1879) részletes leírása óta tudjuk, hogy a dolomit 
a hegytető és a sziklafal alatt „kisebb-nagyobb kőzettus- 
kók" formájában a „Dunának csaknem fele szélességéig 
található".

Anyaga világosszürke, szemcsés, kristályos, tö
mör, rétegzetlen, tömbös, tömeges, szögletesen elváló, 
helyenként erősen kovás („quarczos”), vasas („veres") 
dolomit, amely felett éles halárral „szarukö-breccia” 
települ (/. ábra). „Vékonyan pados dolomit- és mészkő- 
rétegeknek kaotikusán gyűrt" redöit irta le Pávai Vájná 
(1934) a sziklakápolna alatti szelvényben, illetve ez alatti 
„márgás, szénpalás szaruköves dolomit-breccia” réteget 
dokumentált a „Sziklatemplom alatt kezdődő alsó park 
kerítése felső vége előtt". Az utóbbit Pávai Vájná az 
eocén „szenes formációk valamelyikével” azonosította.

A sötétszürke márgás rétegek korának, kifejlődésének 
kérdése

Az „eocén szénpala” „rétegekből" és a 
környezetében lévő „neptuni telérek" anyagából négy 
helyen vett minták (4-9. ábra) szerveskőzettani, 
mikrofácies és sporomorfa vizsgálatát Hámomé Vidó 
M. és Góczán F. végezte el. A vizsgált mintavételi 
helyek a következők voltak: I . A Gellért-hegyi fal, a 
sokat hivatkozott Pávai Vájná (1934) szelvény alatti 
neptuni telér a telefonfülke mellett. 2. A kolostorkert 
északi végénél nyíló táróbejáratnál lévő szellőzőnyílás 
alatti dolomit, márgaközös dolomit, tüzköklasztos 
dolomit és dolomitbreccsából álló szelvény diszkon
tinuitási (D) felszíne feletti szerves anyagban gazdag 
laminitréteg. 3. A Gellért-hegyi táró bejáratától 75 m- 
re, a táró Ny-i falában feltárt dolomitbreccsában 
települő fekete agyagzsinór. 4. A Gellért-hegyi táró 
bejáratától 105 méterre, a táró K-i falában feltárt 
„dolomitteknőben" települő 15 cm vastag fekete, 
lemezes, palás agyagréteg. Hámomé Vidó M. (2001, 
személyes közlés) az 1. minta vizsgálatának 
eredményeit (6-9. ábra) a következőkben foglalta 
össze:
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•  * »  ÜREGES PALEOKARSZT SZINTEK 

T T "  NEPTUNÍ TELÉREK

2. ábra. A Gellért-hegy és környezetének rétegoszlopa 
(Korpás L. 2001).

„A Gellért-hegyröl három minta szerveskőzettani 
vizsgálatát végeztük el. A rendelkezésre álló mintákat 
Korpás László két mintavételi helyről gyűjtötte be. A 
szervesközettani vizsgálatok szempontjából csak a Gh-1. 
sz. minta volt értékelhető (ez az előzőek 1. mintavételi 
helyével egyezik). A Gh-2. sz. minták erősen mállottak 
voltak, melyet a vasszulfidok feloxidált állapota és a 
szerves anyag erős átalakultsága is alátámasztott. A 
Gellért-hegyi mintákban a mértékadó vitrinitreflexió 
0,36 %. Ez megegyezik a korábbi középső triász kőzete
ken mért értékekkel. A vizsgált minták kiinduló szerves 
anyaga mindhárom esetben hasonló. A dolomitos márga 
szerves anyagát döntően liptinit és bituminit (amorfinit) 
alkotja. A liptinit az ép állapotban lévő Gh-1 mintában 
nagyobbrészt liptodendrinit, mely laminált alginitböl és 
annak különböző fokú degradált származékaiból áll. A

liptodendrinit-laminált alginit mellett jellegzetes vastag 
falú. díszített Tasmanites típusú alginit és a liptiniteken 
belül 5-10 % gyakorisággal előforduló sporinit a 
macerálcsoport fő közetalkotója. A vastag falú alga sejtek 
megegyeznek a Vérhalom-1. sz. fúrásban Is megfigyelt 
Tasmanites típusú algákkal (GÓCZÁN 1997). A száraz
földi eredetű, magasabbrendü szerves anyag jelenléte 
alárendelt.”

A Góczán F. (2001, személyes közlés) által vizs
gált másik három minta közös bélyege, hogy azok szerves 
anyaga erősen oxidált, átülepített, préselt, töredezett, 
meghatározásra kevéssé alkalmas exinéböl áll. A 2. és 3. 
számú mintából 2 db. illetve 1 db Oraveczia sp. volt 
meghatározható, amely felső nóri-alsó raeti korú. A 
mikrofácies és az öskörnyezet a Vérhalom 1. sz. fúrás 
mélyebb szintjeiben leírtakkal (HAAS et al. 2000) azonos, 
annál oxidatívabb lejtőfáciesü környezettel. Itt említjük 
meg, hogy Dosztály L. (1993, személyes közlés) a 4. 
számú mintavételi helyről szánnazó mintából szórvá
nyosan előforduló, koptatott, kormeghatározásra alkal
matlan Radiolaria maradványokat határozott meg.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Gellért
hegy jelenlegi talpszintjében feltárt dolomitban települő, 
jórészt lapos dőlésű, szerves anyagban gazdag laminitek. 
agyagok, agyagmárgák kora feltehetően nem eocén, 
hanem késötriász. Az is lehetséges, hogy e kőzetek egy
szerű betelepüléseket alkotnak a felsötriász rétegsorban és 
nem üledékes telérek. E kort elfogadva, kialakulásuk a 
„Hármashatár-hegyi medence” felnyílásával (Haas et al. 
2000) hozható kapcsolatba.

A dolomitban található néhány méter mély, mur
vás dolomittal és szarukő törmelékkel kitöltött „pompás 
álteléreket” elsőként Vendl A. (1928) említette. E 
„neptuni telérek” helyzetét és eddigi legrészletesebb 
jellemzését Magyari (1996) adta. Az 5-50 cm vastag, a 
dolomit dőlésével részben párhuzamos, részben arra közel 
merőleges narancssárga „tűzkő és dolomitbreccsás, 
rnárgás" és sötét színű „szenes-agyagos” kitöltések több
nyire ősmaradvány-mentesek. Magyari (1996) a Rudas 
fürdő feletti részen eocén numinuliteszes-vörösalgás 
neptuni telérkitöltés vékonycsiszolati képét is közölte. 
Magyari (1996) az anyagi különbségek ellenére az összes 
neptuni telért és dölésmenti lapos, breccsás, rnárgás. 
szenes-agyagos szintet a felső eocénbe sorolta, ami nem 
egyezik a fent leirt ősmaradványokkal.

A várkerti mélyfúrásból (HORUSITZKY H. 1939) 
a faunás bryozoás márga és a dolomit határán, 239,5- 
248,0 méter között „elkovásodott sötét, szürke, kissé 
meszes palásagyag” vált ismertté. Ennek vékonycsiszo- 
latából Horusitzky F. „meszes-kovás alapanyagban más 
ásványok helyét kitöltő kalcedont és apró köves szeme
ket” írt és azt a ferenchalmi dolomit repedéseiben talál
ható tufa előfordulással vélte azonosíthatónak. A mélyfú
rásban 248,0—261,0 m (talp) között „a fúró hol dolomitot, 
hol feketés palaszerü agyagot hozott fel".
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(Fodor, 2001)

3. ábra. A Gellért-hegy és DK-i előtere fedetlen földtani térképe (Fodor L. 2001).

A tabáni termálvízfúrások (PÁVAI VÁJNÁ 1936) az 
eocén képződmények feküjében dolomit és dolomitho
mok váltakozásából álló triász képződményeket tártak fel. 
Végül a 4-es metró Duna medri, 801-803 számú fúrásai 
kataklázos, dolomitmurvás, dolomitlisztes, pirites, kovás, 
kvarceres dolomitban álltak le (GEOVIL 1999, 
RAINCSÁKNÉ 2000).

A Budai-hegységi dolomitokból és azok néhány 
Gellért-hegyi mintájából közöli közetkémiai elemzések 
CNENDTVICH 1859, SZABÓ 1879, VAVRINECZ 1933, 
BRUGGER 1940, NAGY B. 1979) alapján megállapítható,

hogy azok zöme normál, monomineralikus, xenomorf 
dolomit. Jelentősebb eltérést mutatnak a tűzkőves 
(szaruköves), kovásodott és a vasas (pirites), illetve kissé 
agyagos (halloysit- és kaolinit tartalmú) dolomitok. A 
Gellért-hegyi előfordulások ősmaradvány-mentesek, így 
azok pontos formációba sorolása, fáciese és kora csak a 
Budai-hegységi analógiák (HAAS 1993; HAAS el al. 
2000) alapján állapítható meg. A márgás. tüzköves 
dolomit, mészkő a Sashegyi Tagozatba sorolható, viszont 
a hegy fő tömegét adó, masszívabb dolomit a Budaörsi 
Dolomittal és/vagy a Fődolomittal azonositható.
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4. ábra. Szerves anyagban gazdag laminit a Sashegyi 
Dolomitban (Magyart A, 1996).

5. ábra. Szerves anyagban gazdag laminit a Sashegyi 
Dolomitban (Magyari A. 1996).

7. ábra. Laminált alginit Tasmanites típusú algával a 
Sashegyi Dolomitban (Hámomé Vidó M. 1997felvétele)

8. ábra. Tasmanites alga a Sashegyi Dolomit alginitjéböl 
(Hámomé Vidó M. 1997felvétele).

Ennek alapján a tüzköves, márgaréteges dolomit 
intraplatform medence fáciesü és kami-nóri kora feltéte
lezhető. Vastagságára vonatkozó adatokat az áttanulmá
nyozott irodalom szinte alig tartalmaz. Wein (1977) az 
irhásárok-sashegyi fácies öv kami-nóri korú tüzköves 
dolomitos kifejlődéseinek teljes vastagságát 650 m-re 
becsülte, míg Oraveez (1981-1982) a Sashegyi Dolomitra 
540 m-es képződményvastagságot vélelmezett.

Dölésvissonyok. határfelületek

6. ábra. Laminált alginit. szinszediment mikrovetövel a 
Sashegyi Dolomitban (Hámomé Vidó M. 1997felvétele).

Schafarzik és Vendl (1929) szerint a dolomit 
monoklinálisan, É vagy ÉK felé, 30—35°-kal dől. Hasonló 
dőléseket jelzett Magyari (1996) is. Ezzel szemben Pávai 
Vájná (1934) a Sziklakápolna alatt szoros redöket irt le.

A Gellért-hegy dolomitjára vonatkozó eddigi leg
teljesebb szerkezeti elemzés Magyari (1996) nevéhez 
fűződik. Áttekintő szelvényeiben a korábbi szerkezeti 
adatok összegzésén túlmenően részletesen dokumentálta 
és értelmezte saját mikrotektonikai méréseinek (61 db) 
eredményeit. Megállapította, hogy a dolomitban található 
„neptuni telérek" zöme ÉNy-DK-i csapást! és meredek 
dőlésű. Rögzítette, hogy a dolomitban települő breccsás 
és márgás, valamint „szenes-agyagos rétegek” É vagy 
ÉK/20° dőlésüek.
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9. ábra. Laminált alginit a Mátyáshegyi Formáció 
tűzköves dolomitjából (Vérhalom I. fúrás 223.6 m 

Hámomé Vidó M. in Haas et al. 2000).

A dolomit és a többi formáció kontaktusait a ta
nulmányozott irodalom szinte alig tárgyalja. Tételes 
hivatkozás nélkül megállapítható, hogy a felszínen és a 
fúrásokban a dolomit a felső eocén bázisrétegekkel, a 
Budai Márgával. a Tardi Agyaggal és a negyedidőszaki 
képződményekkel érintkezik. Közöttük különlegesen 
fontos szerepe van a dolomit és a felső eocén bázisrétegek 
eróziós, eróziós-tektonikus és tektonikus kontaktusának. 
Előbbi kettőt a szeszélyesen változó, de 25 m vastagságot 
is elérő lepelszerű báziskonglomerátum és breccsa 
összlet. ntig az utóbbit meredek dőlésű törések képviselik. 
A dolomit és a Budai Márga, valamint Tardi Agyag 
kontaktusa kivétel nélkül tektonikus, míg a negyedidö- 
szaki képződmények eróziós határral települnek a dolo
miton.

A dolomiton belüli belső határfelületeket és disz
kontinuitási felszíneket eddig nem dokumentáltak. Lehet
séges, hogy a Pávai Vájná (1934) által leírt lapos dőlésű 
és anyagváltozást tükröző határok tektonikusán felülírt 
belső diszkontinuitási felszínek.

A Gellért-hegy dolomitjának barlangjai, természetes 
üregei és kitöltő üledékeik, ásványaik

A Gellért-hegy csúcsától a lábáig lépésről lépésre 
lehet követni a hévforrások nyomait, amelyekről Papp 
(1942) számol be részletesen. A hegy tetejének délnyugati 
oldalában, 220 m tszf. magasságban 1250 m2-re becsült 
területen, ahol most játszótér van, valaha édesvízi mész- 
köfejtö volt. amely egy negyedidöszaki melegvizü tó 
helyét jelzi. A hegy déli oldalán 205 m magasságban az 
egyik dolomitsziklán 1-2 mm világossárga barit, alatta 
kalcedon figyelhető meg. 197m magasságban, egy 
dolomitszikla repedéseiben víztiszta kvarc, a limonitos 
foltok közt 1 mm-es pirít, utána limonit hexaéderek 
figyelhetők meg. A hegylábnál, az Erzsébet híd lánckam
rájának robbantásakor a kőtömbök között 10-12 mm 
nagyságú pirít kristályok kerültek elő, valamint 2-3 mm-

es víztiszta, illetve sárgás, valamint ibolyás árnyalatú 
fluorit kockák is láthatók voltak. Mindezek az ásványok a 
Gellért, illetve a Rudas fürdők ősi forrásaival kapcsolat
ban keletkezhettek. A kiválás sorrendje: pirít, íluorit, 
kalcedon, barit, kvarc lehetett. A hegy északkeleti oldalán 
kevésbé szembetűnök a forrásnyomok, de 200 m-es 
szintben porló dolomit, 175 m magasságban édesvízi 
mészkő darabok találhatók, alább limonitos hidrokvarcit, 
majd ismét porló dolomit sziklák fordulnak elő (PAPP 
1942).

A Gellért-hegyben a Gellért fürdő és Rác fürdő kö
zött kihajtott kutató táró egyetlen barlangot, karsztos 
járatot sem tárt fel, csupán az ereszkéjénél, 106,3 m tszf. 
magasságban vált ismertté egy kb. 5 m hosszú, kis lapos 
üregecske a dolomitban.

A Gellért-hegy lábánál kiépült három gyógyfürdőt 
tápláló forráscsoportok 100-106 m tszf. magasságban, 
dolomit sziklahasadékokból fakadnak, amelyek némelyi
két a kiömlő vizek hasadék jellegű forrásbarlangokká 
tágították.

A Gellért fürdőt tápláló források a mai Gellért tér 
felszíne alatt mintegy 12 m-rel a dolomit és a szaruköves 
breccsa rétegek közül törnek elő. A Szabadság híd budai 
hídfője helyén, a Gellért-hegy lábánál volt régen a Sáros 
fürdő forrásmedencéje, amelynek alját dolomitlisztből 
álló iszap töltötte ki, ezt nevezték a régiek sárnak (PAPP 
1942). E forrásgödör helyén a híd építésekor alakították 
ki a Gellért fürdő gyüjtőmedencéjét, amely fölé 9,5 m 
magasban beton boltozatot építettek ki. E gyüjtömeden- 
cében jelenleg nyolc helyen 17 forrás vize tör elő, legbő
vebben az 1. sz. forráshasadékból. E forrásnyílás délnyu
gati végén jól látni, hogy a víz a kami dolomit és a rátele
pült eocén szaruköves breccsa határán lép ki (PAPP 
1942). A 3. sz. forrás járataiban 1-2 mm nagyságú víz
tiszta baritkristályok figyelhetők meg, de ezek kiválása a 
Gellért-hegy lábánál fakadó több más forrás medencéiben 
is tapasztalható (PAPP in SCHAFARZIK et al. 1962).

A közeli vízmű medencéjének kialakításakor talált 
több méter szélességű hasadékok függőlegesek voltak és 
kb. 30 "C hőfokú meleg pára áramlott belőlük (PAPP in 
SCHAFARZIK et al. 1962).

A Rudas fürdőt számos forrás látja el vizével, va
lamennyien a Gellért-hegy dolomit sziklái közül törnek 
elő (PAPP 1942). A Mátyás-forrásbarlang 105,87 m tszf. 
magasságban kelet-nyugati irányú 6 m hosszan bejárható 
dolomit hasadék, szélessége a kiömlésnél 1,99 m 3,5 ln
nél 0,85 m. magassága 3,2 m. Egyik oldalhasadéka 1,5 m, 
a másik 1,2 m hosszú. A forrásmedence alján dolomit 
iszap található. A forrásbarlang hasadékának oldalfalain 3 
ősi vízszint nyoma, travertínó bekérgezödés látható a 
dolomit falon, a jelenlegi vízszint felett 0,9 m, 1,75 m 
illetve 1,93 m magasságban (PAPP 1942). A Beatrix- 
forrás vize a Gellért-hegy felől dolomit hasadékból fakad, 
a forrásmedencébe dolomit iszap települt. A Kinizsi
forrás gőzölgő vize is dolomit sziklahasadékból tör elő, a 
hasadék hossza a hegy belseje felé 5 m-ig követhető 
(PAPP 1942). A többi források is dolomit hasadékokból
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lépnek ki, többségük forrásüregét mesterségesen bővítet
ték. A forrásmedencékben többnyire dolomit iszap talál
ható.

A Gellért-hegyi dolomit repedezettségére, nyitott 
és zárt törési zónáira, repedés- és üreg porozitásúra vo
natkozó adatokat az áttekintett irodalom nem tartalmaz. A 
rózsadombi területen analóg Mátyáshegyi Formáció 
felszíni-, barlang- és fúrásszelvényeinek rendszeres 
kőzetfizikai vizsgálatát Kieb el al. (1993 a, b) végezték. 
Megállapították, hogy a tüzköves dolomit és ntárga 
légszáraz sűrűsége 2510-2600 kg/m3, látszólagos poro- 
zitása 4,0-9,6 térf. %, vízfelvétele pedig 3,5-8,5 térf. %. 
Az idézett szerzők a Vérhalom-1 fúrás maganyagának 
tagoltsági felvétele alapján a kőzetet tagoló felületek 
egymástól való távolsága 10-15 cm között változik, s a 
fajlagos réstérfogat (~ repedés porozitás) 0,07-0,1 m3/m3. 
Alföldi (1979) és Kovács (1979) szerint a Budai-hegységi 
és egyéb Dunántúli-középhegységi triász dolomitok teljes 
porozitása 1-15 térf. % között szélsőségesen változó. 
Ennek nagyobb része elsődleges vagy mátrix porozitás, 
kisebb része pedig másodlagos repedés porozitás. Alföldi 
(1979) szerint a Budaörsi (diploporás) Dolomit teljes 
porozitásúnak 70-75 %-a mátrix porozitás. Ehhez közeli 
arányokat állapított meg Böcker in Alföldi (1979) a 
Dunántúli-középhegység kami-nóri dolomitjára, vala
mint Bíró és Pogyor (1996) a nagylengyeli olajmezö 
dolomitos tározójára.

A dolomitban fellépő hidrotermális közetelváltozá- 
sok (SZABÓ 1879, SCHRÉTER 1912, SCHAFARZ1K ÉS 
VENDL 1929) elsősorban breccsás, töredezett és üreges 
zónákra jellemzőek. Az erre irányuló speciális anyagvizs
gálatok hiányában csupán annyi állapítható meg. hogy e 
közetelváltozás elsősorban piritesedésben és kováso- 
dásban, valamint a dolomitot is áttörő hidrotermális 
kalcit-, barit- és fluoriterek formájában nyilvánult meg. 
Jelentős lehet a felszínről is ismert dolomitporlódás (Kis— 
Gellért-hegyi dolomitpor bánya a Schréter (1912) által 
rekonstruált hévforrás kürtővel), amelyhez hasonló porló 
dolomitot a tabáni termálkutak (PÁVAI VÁJNÁ 1936), a 
várkerti mélyfúrás (HORUS1TZKY 1939) és a 4-es metró 
dunamedri, 801-803 számú fúrásai is feltártak (GEOV1L 
1999, RA1NCSÁKNÉ 2000). A hidrotermális kőzet- 
elváltozásokat Korpás és Kovácsvölgyi (1996) az általuk 
rekonstruált késő eocén -  kora oligocén Wein paleo- 
vulkán működésével hozta kapcsolatba.

2 .2 . E o c é n -O lig o c é n
2 .2 .1 . F e lső  eo cén  b á z is k o n g lo m e rá tu m , 
lep e l b re c c sa

A Szabó (1879) által „agyagos quarczitként és sza- 
rukő-brecciaként” leírt rétegcsoport elterjedését a 3. és
10. ábra mutatja be. „Szögletes, részben koptatott zárvá
nyai” szarukőböl és dolomitból állnak, s a kőzet oldási 
maradéka „kovasav” anyagú „iszap” és „homok”. 
Schafarzik és Vendl (1929) szerint „a szürkés barna.

sárga-barna vagy rozsdabarna szarukőkonglomerátum 
legalább 30-32 méter „vastag és azt egy „fehér dolomi
tos” lencse tagolja (SCHAFARZIK ÉS VENDL 9. ábrája). 
A kiasztok mérete Schafarzik el al. (1962) szerint 1-2 
mm és 5-8 cm között változik.

A bázisrétegek eddigi legteljesebb leírása Magyari 
(1996) nevéhez fűződik, aki 25 m vastag, felfelé fino
modó rétegsort ismertetett a kolostorkert északi végétől 
felfelé haladva. A rétegsor szerkezetnélküli, szemcsevázú 
tüzköklasztos dolomitbreccsával kezdődik A rétegsor 
nagy részét tüzköklasztos breccsa-homokkő adja, amely
nek kötőanyaga kovás márga. A klasztokban nő. majd 
dominánssá válik a tűzkő részaránya, és a homokkő is 
megjelenik.

Geovil (1999) és Raincsákné (2000) szerint 
„...báziskonglomerátum-breccsa... .vastagsága az M - 
802. sz. fúrásban kb. 9,4 m.” Anyaga főleg szögletes, I -  
12 cm átmérőjű tüzköves dolomit és 25 %-ban tartalmaz 
jól kerekített metamorfit kavicsokat (gneisz, kvarcit és 
kvarchomokkő), valamint szubvulkáni biotit-amfibol- 
andezit kavicsokat. A laza breccsa gyér köztes anyaga 
agyagos, dolomitlisztes.

A breccsa gyakorlatilag ősmaradvány-mentes. 
Szabó (1879) helymegjelölés nélkül Cidaris tüskéket írt le 
a kovás mátrixból, míg Schafarzik és Vendl (1929) 
ugyancsak helymegjelölés nélkül Pecten (Aequipecten) 
biarritzensis (D'Arch) töredékeit említi. A képződmény 
tengeri sziklásparti („strandwall”) fáciese Schafarzik és 
Vendl (1929) óta általánosan elfogadott.

A breccsa és a feku triász dolomit eróziós és tek
tonikus kontaktusa kitüntetett határfelület. Ennek eddig 
legteljesebb elemzését Magyari (1996) végezte el és 
megállapította, hogy „a Gellért-hegyen felső-eocén üledé
kekkel folyamatosan fedett K-Ny-KÉK-NyDNy-i csa- 
pású, közel 20 m szintkülönbséget okozó vető található”. 
A későbbi fejezetekben ennek részletes bemutatására is 
kitérünk.

A törészónától északra a felső eocén üledéksorozat 
vékony, plasztikus állapotban áthalmozott, keveredett, 
jellemzőek a változó dölésszögek és irányok, kúszásos- 
csuszamlásos jelenségek. Délre ugyanezen képződmények 
vastagok, konszolidáltabb településüek. csuszamlások 
ritkábbak, a dőlés és dölésszög tartós” (MAGYARI 1996).

Barlangok, üregek, oldott hasadékok az eocén alapréte
gekben

Ami a breccsában kialakult barlangokat illeti, 
Papp Ferenc leírása szerint a hegy keleti oldalában 190— 
220 m tszf. magasságban több sziklafülke található, 
részben dolomitban, részben szaruköves breccsában. A 
déli oldalon 200 m tszf. magasságban ugyancsak vannak 
sziklafülkék, közöttük olyanok is, ahol mesterséges 
beavatkozások, vésések nyomai ismerhetők fel. Ezzel 
összhangban áll a Barlangtani Intézet nyilvántartása, 
miszerint a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület bar
langkutatói a két világháború közt alaposan bejárták a
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10. ábra. A Gellért-hegy keleti falának földtani metszetei (Korpás L. 2001)
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11. ábra. A Gellért-hegyi-barlang alaprajza és metszete (Kadic O. 1914). a Sziklakápolna feletti kis üreg metszete

Gellért-hegy szikláit és húsz kisebb üreget, sziklafülkét 
találtak, ezek pontos helymegjelölése azonban nem 
maradt fenn. A barlangok, fülkék nagy részét befalazták a 
sziklabiztosítások során (PAPP in SCHAFARZ1K el. al. 
1962).

Gellért-hegyi-sziklaüreg néven eocén alapbrecs- 
csában kialakult kis barlangot tart számon a Barlangtani 
Intézet nyilvántartása. Az üreg a hegy déli peremén, a 
felszabadulási emlékműtől kb. lOOm-re délnyugatra, a 
perem alatt, a legfelső sétaúttól kb. 15 m-re felfelé nyílik. 
Bejáratának szélessége 0,8 m, magassága 1,1 m, hossza 
4,5 m, vertikális kiterjedése 3,8 m. A befelé lejtő üreg 
alját feltöltés borítja. A nyilvántartás szerint a kis barlang 
tektonikus hasadék mentén, melegvizek által kialakított 
üreg. amelyből két gömbfülke nyílik, egyiknek átmérője 
0,8 m, a másiké 1,5 m. A barlangtól keletre 8 m-re és 
tovább keletre 30 m-re, valamint fölötte 8 m-nyire oldott 
üregmaradványok figyelhetők meg.

A hegy délkeleti nyúlványában, a Duna-part kö
zelében, kb. 120 m tszf. magasságban, meszes kötőanyagú 
szaruköves alapbreccsában nyílik a hegy ősidők óta ismert, 
messziről látszó, tátongó nyílású ürege, a Gellért-hegyi- 
barlang (11. ábra), más néven Iván-barlang, vagy 
Sziklakápolna (KADIC. 1914. 1920. 1943 és DÉNES 1980. 
2000). Az utóbb robbantással, mesterségesen megnövelt 
kiterjedésű sziklatemplom természetes üregének méreteit 
Kadic Ottokár 1913. évi fölmérése őrizte meg. E szerint a 
barlang nyílása 12 m széles, és 6m  magas volt. A 
barlangszáj tágas csarnokba vezet, amely 12 m hosszú, 
11 m széles, elöl 8 m magas, mennyezete fokozatosan 
emelkedve közel 13 m magas, kupolaszerű boltozatot alkot. 
A csarnokhoz egy északi oldalsó és egy északnyugati hátsó 
fülke kapcsolódik. Az oldalsó fülke 5 m hosszú és a 
közepén 3 m széles üreg, a csarnok hátsó végéhez 3 m-rel 
magasabban csatlakozó 9 m hosszú fülke előrészében 3,5 m 
széles, 2,5 m magas, de a közepe táján 5,5 m-nyire
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kiszélesedik. Ez a barlang ősidők óta nyitott és minden 
bizonnyal már az őskor embere is ismerte. Legrégibb írott 
adat róla kora Árpád-kori Pest-hegy neve, amely mai 
nyelvünkön „barlangos hegy” jelentésű és végső soron

fővárosunk névadója is lett (DÉNES 1980, 1983, 2000). 
Utal a hegy üregére Wernher G. (1549) és említi Bél 
Mátyás is a Pest-hegy barlangját, amelynek nyílása 30 
lábnyi tágasságú (BEL 1738).

Oravecz J., 1970

12. ábra Az Aragonit-barlang szelvénye és kitöltő üledékei (Oravecz J. 1970).

A Gellért-hegyi-barlangot, a Sziklakápolna termé
szetes üregét Horusitzky az eróziós barlangok csoportjába 
sorolja, amelynek kialakításában a korróziónak is szerepe 
volt. Szerinte azonban ezt az üreget nagyobb részben a 
tenger hullámai, majd folyóvizek mosták ki ezért ezt már 
az eróziós barlangokhoz kell sorolnunk, s keletkezését 
tekintve abráziós-korráziós köfUlkének nevezhetjük 
(HORUSITZKY 1939). Az alatta feltárt Aragonit-barlang 
és hidrotermális ásványi bekérgezésének megismerése óta 
azonban senki sem vitatja a hévizeknek a Gellért-hegyi- 
barlang kialakulásában játszott jelentős szerepét 
(KESSLER 1963. 1965; DÉNES 1980. 2000. SZABLYÁR 
2000).

A barlang alját vastag kitöltés borítja. Ebben na
gyobb szabású ásatásra eddig sohasem került sor. 1913- 
ban az üreg felmérésével kapcsolatban Kadié egy 2 m 
széles, 4 m hosszú árkot 2 m mélységig mélyített a

barlangcsarnok bejárati részének talpába, majd az árok 
egyik oldalán 2x2 m-es területen további 2 m-rel, tehát 
4 m mélységig mélyítette az árkot, de a próbagödör 
talajából csak recens állati csontok, háziállatok csonttöre
dékei és a történeti időkből eredő modem cserépedény 
töredékek kerültek a felszínre. Ez nem meglepő, hisz a 
tágas barlangban a 18-19. században, de még a 20. 
század elején is lakóházak, illetve kunyhók álltak. A hegy 
egyéb helyein folytatott ásatások gazdag régészeti lelet
anyaga valószínűsiti, hogy a Gellért-hegyi-barlangban egy 
alapos régészeti ásatás minden bizonnyal őskori és ókori 
leletanyagot is feltárna (DÉNES 2000).

A barlang falain ásványi kiválásokat nem isme
rünk, de ha voltak is valaha, ami valószínű, ezek a tágas 
szájú és csekély mélységű barlangban több százezer év 
alatt klimatikus és antropogén hatásokra, meg a napjain
kig tartó felfelé harapódzó omlások következményeként
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is elpusztullak. Hogy a barlang ásványos kitöltése milyen 
lehetett, arra a közelmúlt években alatta feltárt Aragonit- 
barlang, illetve a barlang csarnokának kupolája fölött 
feltárt kisebb üreg képződményei adhatnak tájékoztatást.

A barlang természetes csarnoka északi falának al
jából kiindulva 1925-1926-ban, tágas sziklatemplom 
kialakítása érdekében, a hegy belseje felé, robbantással 
további mesterséges termeket alakítottak ki. Az 1960-as 
években, ebben a mesterséges üregben karszthidrológiai 
észlelő állomás működött, amelynek talpán 1962-ben 
119,42 m tszf. magasságban a karsztvízszint ingadozásá
nak észlelésére a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató 
Intézet két 30 m-es fúrást mélyített. A kutatófúrások 
során 6 m mélységben 3 m-es üregen haladtak át a fúrók. 
A VrrUKI 1963-ban a fúrás mellett mélyített aknával egy 
hidrotermális ásványokkal bekérgezett, 80 m' 
alapterületű, természetes üreget tárt fel, amely az 
Aragonit-barlang (12. és 13. ábra) nevet kapta. Az üreg 
nagyjából 10 m hosszú, 8 m széles, eredetileg 1—1,5 m 
magas. Az üreget 1969-ben a Gellert térről indított 37 m 
hosszú táróval is megközelíthetővé tették. (KESSLER 
1963.1965; DÉNES 2000; SZABLYÁR 2000).

Az üreg falait borító ásványokat Kessler argonit és 
gipsz képződményekként határozta meg. Az üreget és 
képződményeit Oravecz (1970) vizsgálta és írta le 
részletesen. Legutóbb pedig Szablyár (2000) foglalta 
össze, miszerint az Aragonit-barlang ürege felső-eocén 
dolomitos tűzköbreccsában alakult ki. pár méterrel a 
dolomit és a breccsa közethatára fölött. E karsztosodási 
folyamatban -  az oldásformák tanúsága szerint -  döntő 
szerepük volt a melegvizeknek. Aztán az üreget teljesen 
kitöltötte a felszíni eredetű finom dolomitpor és a szaru
köves üledék. Később ezek kimosódtak, ám újabb feltöl
tési szakaszok következtek, s ezek során jellegzetes, vörös 
színű limonitos agyag is lerakodott benne. Részben erre, 
részben az üreg falfelületére rakódott le az aragonit. Az 
üreg aljára, a limonitos agyagTa kivált ásvány kazettákat 
alkotó kaiéit. Az üreg falain kialakult aragonit (kalcit)- 
kéreg a képződési felületre merőleges, rostos-prizmás 
szerkezetű kristályokból áll. A kalcitréteg 10-15 cm 
vastag, délnyugat felé elvékonyodik. A falakat borító 
kalcitréteg kialakulása idején az üreg vízzel tejesen 
kitöltött volt. Az üreg alsó részének kalcitkérgét az 1960- 
as évek végén, bányászati módszerekkel majdnem telje
sen eltávolították, hogy az üreget bemutathatóvá tegyék.

A Gellért-hegyi-barlangban 1989-ben megkezdő
dött a templom újbóli berendezése. Ennek megvalósítása 
során azonban szükséges volt a természetes üreg nagy 
csarnokának omlásveszélyes boltozatán biztonsági mun
kákat elvégezni. Ennek során a Sziklakápolna természetes 
ürege boltozatszerü legmagasabb pontja fölött 50 cm-rel 
egy fúrás kis barlang természetes üregét tárta fel. Az üreg 
hossza 4.6 m, szélessége 2,6 m. magassága kb. 3 m volt, a

Sziklakápolna fölött lévő teraszra felnyílt. Az üreg a 
munkát végző geológus megállapítása szerint puha. 
márgás homokkőben alakult ki, falait "nagyon puha, 
hidrotermálisán bontott homok-márga” képezi és kalcitos 
vagy aragonitos cseppköréteg borítja, alján leomlott 
törmelék található. Az omlásveszély elhárítása érdekében 
az üreg falát lőtt beton kéreggel biztosították és az üreg 
alatt, a Sziklakápolna boltozatán is beton kéreggel zárták 
le. A kis üreg felszakadt felső nyílását a felszínen (a 
Sziklakápolna fölötti. Dunára néző. korláttal körülvett 
teraszon) is beton fedlappal zárták le (HORVÁTH 1991).

A  breccsára jellemző hidrotermális kőzetelváltozá
sok (SZABÓ 1879. SCHRÉTER 1912. SCHAFARZ1K és 
VENDL 1929) elsősorban a töredezett és üreges zónákra 
koncentrálódnak. Ezeket az. elsősorban piritesedésben és 
kovásodásban megnyilvánuló kőzetelváltozásokat Korpás 
és Kovácsvölgyi (1996) szintén a Wein paleovulkán 
hatásának tulajdonítja.

2 .2 .2 . S z é p v ö lg y i M é sz k ő

A Szépvölgyi Mészkő (2. és 3. ábra) első, napja
inkig legrészletesebb leírása Schréter (1909) nevéhez 
fűződik, aki szerint „...a fellegvár alatt a dolomitra
közvetlenül.....orthophragminás és nummulites-es
mészkő telepszik csekély, mindössze 5-6 m vastagság
ban. Ez a mészkő egyes padjaiban kevesebb, nagyobb 
részében azonban igen sok szaruködarabot tartalmaz, 
olyannyira, hogy a mészkarbonát helyenként csak min
tegy a szaruké törmelék cementanyaga szerepel. Vannak 
viszont -  bár alárendelten -  egészen tiszta szarukömentes 
sárgásfehér mészkörétegek is.” Ugyancsak az idézett 
szerző szerint „Vannak benne: Orthophragmina Pratti 
Mich. Sp. (=Orbitoides papyracea Boub.), Nummulites 
(Bruguieria) intermedia D’Arch, egy vonalazott 
nummulites faj, Operculina ammonea Leym., Serpula sp., 
Bryozoumok, Echinanthus sp., Pecten sp. töredékei, 
továbbá a tisztább mészköféleségekben a Lithothamnium 
nummuliticum Gümb. Délnyugatra a fellegvártól, a 
hegylejtőn lévő kőzetben, amelyben uralkodik a 
szarukötörmelék s a mészkő csak cement-anyagul szolgál, 
csak nummulitesek átmetszetei ismerhetők fel.”

Felszín alatt eddig csak a Gellért-téri 298 számú 
metrófúrásból ismert, csekély vastagságban (GEOVIL 
1999, RA1NCSÁKNÉ 2000).

A formáció Gellért-hegyi előfordulásainak 
fáciesére, kontaktusaira és határfelületeire, karsztjelensé
geire, repedezettségére és porozitására, valamint 
diagenetikus és hidrotermális kőzetelváltozásaira vonat
kozó adatokat a hivatkozott irodalom nem tartalmaz.
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karni dolomit

A BARLANGI KITÖLTÉS 110 m-ES SZINTRE 
SZERKESZTETT RÉTEGVONALAS

13. ábra. Az Aragonit-barlang térképe. 110 m-es szint (OraveczJ. 1970)
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2 .2 .3 . F e lső  eo cén  -  a ls ó  o lig o c é n  B u d a i  M á r g a  
(B ry o z á s  é s  B u d a i  M á r g a  egy ü t t)

A Szabó (1879) által „kovasavas-tufának” nevezett 
kőzet (2. és 3. ábra) köpenyszerüen veszi körbe a Gellért
hegy dolomittömegét. Anyaga felszínen Schafarzik és Vendl 
(1929) szerint sárga, vékonylemezes márga és mészmárga 
(75-80 % CaCCb), amelyben „imitt-amott teljesen mészkö- 
jellegü pad is előfordul, rétegszerü lencsék alakjában". 
Felszín alatti szelvényekben először Pávai Vájná (1936) a 
tabáni termálfúrásokból írta le a szürke, „pirites kalcitos 
repedéses Budai Márga” homokkő padjait. Üregkitöltésként 
„finom szürke homokot, iszapot" dokumentált Horusitzky 
(1939) a várkerti fúrás Budai Márgájának mély szintjéből. 
Geovil (1999) és Raincsákné (2000) szerint a vizsgálati 
területen az egyébként „világosszürke, mészkö-mészmárga, 
réteges agyagmárga dominanciájú összlet...atipikus: vilá
gos szürkésbama. csaknem rétegzetlen, egyes szakaszain, 
vagy egészében átkovásodott. Azonosítását „...a ritka; 2 - 
22 cm vastagságú, lencsés jellegű, biogén és szervetlen 
törmelékanyagból álló allodapikus mészköpadok könnyítet
ték meg.” A fonnáció ősmaradványokban gazdag, de azok 
rossz megtartásúnk. Szabó (1879) a Gellért-hegyi előfor
dulásokból „quarczczá változott" Pecten héjakat, 
„Cidarisokat, Spatangokat és Orbitoidokat" írt le. 
Schafarzik és Vendl (1929) „...a bryozoum-törzseken kívül 
még crinoidea-maradványokat, terebratulákat és pecten- 
törmelékeket" is említett. A Gellért fürdő hullámmedencéje 
márgájának D és DDK-i dőlésű rétegeiből az idézett szerzők 
Pecten (Propeamussium bronni Mayer-Eynrar) szórványo
san előforduló, apró teknöit határozták meg. A várkerti 
fúrás 211,0-231,75 m-es szakaszából Vendl A. (in 
HORUSITZKY 1939) vékonycsiszolatban „...számos 
foraminiférát, Textularia sp., Nodosaria (Dentalina) sp., 
Globigerina sp., stb. átmetszetet” határozott meg. A nyílt- 
tengeri képződésü márga vastagsága meglehetősen változé
kony és a mélyfúrások adatai alapján néhány tíz méter és 
150-200 méter között változhat.

A Budai Márga a Gellért-hegy déli peremén 
DDK/20-250 dőlésű, s a hullámmedence peremén észlelt 
flexurában már meredekebb, 50°-os dőlés volt megfigyel
hető (SCHA FARZIK és VENDL 1929).

Mind a báziskonglomerátummal alkotott alsó ha
tárfelülete mind a fedő Tardi Agyaghoz vezető átmenet 
fokozatos, de felső határa éles. A dolomittal meredek 
síkú, nyitott törések mentén érintkezik (GEOVIL 1999, 
RAINCSÁKNÉ 2000). A formáció kora Báldi (1983) 
szerint késő eocén -  kora oligocén.

Üregek, oldott hasadékok az eocén-oligocén márgában

A formációból kevés oldott falú üreg vagy hasadék 
ismert. Ezek egyike a Rác fürdő forrása amely Budai Márga 
hasadékain llép télszinrc. A fürdőt eredetileg csak egyetlen 
barlangforrás vize táplálta, a Mátyás-forrás vagy Kis-forrás. A 
márgában kialakult barlang hossza 21-27 m, hasadékának

bejárati szélessége 1 m, a barlang átlagos szélessége 1,5 m, a 
legszélesebb helyen 2,25 m, a legkeskenyebb helyen 0,70 m, 
magassága a középső szakaszon 3 m, a végponton 0,65 m. A 
barlangi mederben sűrű iszap, az elbontott márga anyaga 
észlelhető (PAPP 1942 és PAPP in SCHAFARZIK et al. 
1962). Ma a fürdő vízszükségletének nagyobb részét az 1870- 
ben a márgába mesterségesen bevájt hasadékon át a dolomit- 
törmelékből fakadó Nagy-forrás szolgáltatja. Ez egy „....22- 
10h irányú, márgába vájt 11,35 m hosszú hasadék, amelynek 
mélysége 3-6,5 m. Amint a szelvény is jelzi, van egy széle
sebb 0,76-0,84 m rész és ebből még 3,45-1,75 m mély 
márgába vájt sziklaiés....” (PAPP, 1942).

A  formáció repedezettségére, nyitott és zárt törési 
zónáira, repedés- és üreg porozitásúra vonatkozó adatokat 
az áttekintett irodalom alig tartalmaz. Az 1-es metró 
vérmezői (Déli pályaudvari) munkaterének rendszeres 
kőzetfizikai vizsgálatát Járni (1954), míg a rózsadombi 
barlang- és fúrásszelvények értékelését Kieb et al. (1993 
a, b) végezte el. Utóbbiak megállapították, hogy a Budai 
Márga légszáraz sűrűsége 2132-2322 kg/m3, látszólagos 
porozitása 13,7-18,8 térf. %, vízfelvétele pedig 10,61— 
17,35 térf. %. Az idézett szerzők a Vérhalom 1, Kapy 1. 
Lukács fürdő VII fúrás maganyagának tagoltsági felvétele 
alapján kimutatták, hogy a kőzetet tagoló felületek egy
mástól való távolsága 5-10 cm között változik, s a fajla
gos réstérfogat pedig 0,38-0,62 m3/m3.

A nyitott repedések zömét hidrotermális kalciterek 
töltik ki, s mellettük alárendelten pirít, elvétve kvarc és 
fluorit volt megfigyelhető (SCHM1DT 1900, 
SCHAFARZIK ÉS VENDL 1929).

A hidrotermális közetelváltozások közül kiemelés
re méltó a rétegzéssel párhuzamos sávokban vagy azt 
meredeken metsző kovásodás, piritesedés-limonitosodás. 
Ezek egyaránt észlelhetők a felszíni kibúvások és az M- 
801 és 803 számú fúrások anyagán, ahol az elváltozott 
zónákat telérkvarcból. magas hőmérsékletű kaolinitból. 
baritból. többgenerációs piritből és fluoritból álló magas 
és alacsony hőmérsékletű hidrotermális ásványegyüttes 
kíséri (GEOVIL 1999. RAINCSÁKNÉ 2000).

2 .2 .4 . A lsó  o lig o c é n  T a r d i  A g y a g

A fonnáció jellegzetes kőzeteit Majzon (1940) 
tardi rétegek néven írta le a bükkszéki szénhidrogén
kutató fúrásokból és Peters (1857), illetve Szabó (1879) 
Gellért-hegyi melettás paláit, valamint Lörenthey (1903) 
pteropodás márgáját illették ezzel a névvel (2. és 3. ábra).

Litológiáját a fúrási szelvények alapján Raincsák
né (2000) a következőképpen jellemezte: „A Tardi Agyag 
Formáció litológiai szempontból kétosztatú. Felső szaka
szára az agyagos kifejlődés dominanciája, alsó szakaszára 
az agyag(agyagkö)-homokkö egyensúlya, az andezites- 
dácitos tufa-tufit betelepülések nagy száma jellemző. Az 
egész összlet ritmusosan finomsávos-lemezes, olykor 
leveles mikrorétegzettségü, nrészmentes. alig meszes és 
gyakran erősen bitumenes." A ..melettás márga-pala”
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(SZABÓ 1879) Gellért-hegyi előfordulásaiból írták le a 
gazdag halfaunát (WE1LER 1935), amelyhez gyakran 
pteropodák (LÖRENTHEY 1903) és szeneseden növényi 
maradványok is társulnak.

Mellettük meglehetősen szegény, zömmel plank
ton foraminifera és jellegzetes nannóflóra együttes ismert 
(NAGYMAROSY 1992) Az euxin, zárt medence fáciesü 
formáció vastagsága 100-120 m, kora alsó oligocén 
(BÁLD1, 1983)."

Szerkezeti viszonyok, határfelületek, elváltozások

A formáció kőzetei a Budai Márgához hasonlóan 
uralkodóan D-DK-i dölésüek. 10-30° között változó, de 
gyakran annál meredekebb dőléssel. A mélyfúrásokban 
(GEOV1L 1999, RAINCSÁKNÉ 2000) és felszínen 
(BÁLLÁ és DUDKO 1990) egyaránt dokumentáltak gyűrt 
szerkezeteket. A Gellért-hegy déli lejtőjén Balta és Diulko 
(1990) által leirt redök tengelyiránya 85-265°, uralkodó
an 355/45°-os tengelysíkkal.

Mind a fekü Budai Márgához mind a fedő Kiscelli 
Agyaghoz vezető átmenete fokozatos, de határfelülete 
éles. A dolomittal meredek síkú törések mentén (pl. 
Közraktár téri fúrás) vagy déli vergenciájú feltolódások 
mentén (FÖLDVÁR! 1933, BÁLLÁ és DUDKO 1990) 
érintkezik.

A formációra jellemző diagenetikus és hidrotermá
lis közetelváltozások közül a piritesedés és kovásodás 
emelhető ki.

2.2.5. Alsó oligocén Kiscelli Agyag

A formációt (2. és 3. ábra) teljes szelvényben a Köz
raktár utcai karsztvíz megfigy elő fúrás (BÁLD1 et al. 1980) 
harántolta. Anyaga világosszürke, gyengén rétegzett, fi
nomhomokos. gyéren muszkovitos. kőzetlisztes agyagmár- 
ga, helyenként vékony, finom- apró szemű muszkovitos 
homok betelepülésekkel. Jellegzetes ősmaradványai: ben- 
tosz és plankton foraminiferák, kevés, vékonyhéjú, töredé
kes molluszka és szórványos szeneseden növényi törmelék. 
A nyílttengeri és normál sósvízi formáció kora alsó 
oligocén, eredeti vastagsága több mint 200 m (BALDI, 
1983). A  nyugodt településű formáció kőzeteinek rétegdölé- 
se az 5°-ot ritkán, többnyire a tektonikus kontaktusok 
közelében haladja meg. A fekü Tardi Agyaghoz és a fedő 
Törökbálinti Formációhoz vezető átmenete fokozatos. Ritka 
az idősebb formációkkal való tektonikus kontaktusa s ezek 
egyike éppen a hivatkozott Közraktár utcai kút, ahol törés 
mentén érintkezik a triász dolomittal. A Kiscelli Agyagban 
nyitott törések és repedések nincsenek, s mentes a hidroter
mális kőzetelváltozásoktól.

2 .2 .6 . F e lső  o lig o c é n  T ö rö k b á l in t i  H o m o k k ő  
Formáció

A változékony litologiájú formációt (2. és 3. ábra) 
szintén a Közraktár utcai és néhány szomszédos térképező

fúrás tárta fel (BÁLDI et al. 1980). Az összlet szürke, néha 
sárgásszürke, sárgásbarna tinomhomokos. közetlisztes 
agyag, agyagmárga, valamint finom- és apró szemű, több
nyire jól osztályozott, muszkovitos, kissé biotitos, elvétve 
glaukonitos agyagos homok, homokkő váltakozásából áll. 
Szórványosak a vékony, apró szemű homokos kavicslen
csék, amelyek anyaga főleg metamorf kvarc és kvarcit. A 
formáció kőzetei ősmaradványokban szegények és főleg 
töredékes molluszkákat, kevés, zömmel bentosz 
foraminiferát, valamint elvétve szeneseden növényi marad
ványokat tartalmaznak. A sekélytengeri vagy' delta előtér 
fáciesü, 250-300 m vastag formáció kora felső oligocén. 
Ugyancsak nyugodt, közel szintes településű és mind a 
fekíijéhez (Tardi Agyag) mind a fedőjéhez (Budafoki 
Homok) vezető átmenete fokozatos. A Törökbálinti Ho
mokkő F. sem tartalmaz nyitott töréseket vagy repedéseket 
és mentes a hidrotermális közetelváltozásoktól.

2 .3 . N e g y e d id ő s z a k

2 .3 .1 . P le is z to c é n  é d esv íz i m észk ő

A Gellért-hegyi, egymástól elszigetelt édesvízi 
mészkő előfordulások (2. és 3. ábra) nagy részét már a 
XIX. század végére néhány kőfejtőben leművelték. illetve a 
nagyobb törmelék darabokat elhordták. A „kristályos, 
likacsos, szilárd, fehér, világossárga, vagy szürke" kőzetben 
„kevés növénylenyomatot s kevés állati maradványt talál
ni..... , ez utóbbiakból Planorbist talált mái' benne Beudant
is” (SZABÓ 1879). A Felszabadulási emlékmű alatti előfor
dulások kemény, tömött, vékonyrétegzett kőzetéből Kocli 
A. Bős taurus primigenius, Equus sp. és Cervus elaphus 
faunát, míg Jánossy D. alsó pleisztocén Ursus deningeri 
medveleleteket határozott meg (SCHEUER és
SCHWE1TZER 1988). Az itt található kisebb barlangokat és 
karsztos üregeket már Szabó (1858,1879) is említette.

A hegy tetőszintjében két barlang feltárásáról szá
molt be utólag, 1854-ben Szabó Józsefnek a munkálato
kat vezető pallér, elmondva, hogy midőn a Citadella 
alapozásához a tető délnyugati részén lőporral követ 
fejtettek (ez tehát 1851-53 között leheteti), két ízben is 
barlangba szakadtak.

Az egyik üreg a ciszterna közepétől kissé északra 
nyílt fel, szélessége 11 bécsi láb lehetett (kb. 3,5 m), 
mélysége több ölnyire nyúlt le (1 bécsi öl = 1,89 m a 
„több öl", talán 2-3 öl, azaz mintegy 4-6 m volt). Az üreg 
fenekére ezek szerint nem mentek le, így aljának kitölté
sére sincs adat.

A másik barlang a ciszterna közepétől délre nyílt fel, 
mélysége vagy 10 láb lehetett (tehát mintegy 3 m), benne 
állati csontokat találtak, vereses, porhanyó agyagba temet
ve. A csontok közül egy Ursus spaeleus koponya a múze
umba került, egy Bős priscus phalanx Szabó birtokába 
jutott. Ez az üreg tehát a jégkorszakban nyitott barlang volt.

Mindkét üreg falain mész bekérgeződés vagy leló
gó cseppkövek voltak. Szabó 1854-ben, amikor tudomást
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szerzett róluk, már egyik barlangot sem találta meg, 
föltehetőleg lefejtették vagy betemették azokat (SZABÓ 
1858). Az üregek egyikének fényképét Scheuer és 
Schweitzer (1988) közölte. A tavi és forrásvízi mészkő 
vastagsága előfordulásainak morfológiai helyzete alapján 
nem haladta meg a 10 m-t.

2 .3 .2 . L ö sz

A Gellért-hegyi lösz (2. ábra) máig legteljesebb 
szelvényét Schréter f i 907) dokumentálta. Az általa közölt 
csaknem 7 méter vastag, többszintes alapozási szelvény
ben (SCHRÉTER 1907, 1. ábrája) alul típusos lösz van, 
amely szórványosan tartalmaz Helix arbustorum L. 
maradványokat. Iszapolási maradékában 0,5-1 mm 
méretű márgahomok szemcsék és 2-5 mm átmérőjű 
zömmel márgakavicsok, elvétve kvarc ill. kalcitkavicsok 
voltak találhatók. Felső részében löszkonkréciós szint 
települt (KORPÁS 2001).

A lösz fedője 90 cm vastag vörösbama, szívós, re
pedezett, erősen vasas babérces, faunamentes agyag, 
amely limonitos konréciókból, kevés kvarchomokból, 
elvétve kvarckavicsból és niagnetitböl áll. Ezt a képződ
ményt Schafarzik és VendI (1929) „egykori erdőtalajnak” 
nevezte.

A szelvényt bamássárga, porló, kissé kavicsos lösz 
zárja, amelyből Schréter (1907) az alábbi faunát határoz
ta meg: Pupa muscorum Drap., Helix hispida MU11., 
Succinea oblonga Drap.

2 .3 .3 . P le is z to c é n -h o lo c é n  k a v ic s  é s  h o m o k

A Duna teraszként értelmezett laza báziskavics és 
kavicsos homok (2. ábra) nagyrészt csak fúrásleírásokból 
ismert. Vastagsága néhány méter, s anyaga nagyrészt apró 
szemű kvarckavicsból, alárendeltebben a közvetlen fekü 
kőzetek szögletes törmelékdarabjaiból áll. Schréter 
(1907) ezeken túlmenően amfibolandezit. viaszopál és 
bryozoás márga kavicsokat írt le a Gellért-hegy délkeleti 
lejtőjén feltárt szelvényből. Az általa megfigyelt kavicsos 
homok fedőjéhez „egy szürke homokrélegecske csatlako
zik s e fölött erősen muszkovitos sárga agyag.....volt
konstatálható.”

2 .3 .4 . H o lo c é n  fe ltö lté s

A Gellért-hegy és környezetének városépítészeti ren
dezése az 1870-es években kezdődött meg (SIKLÓSSY 
1931). 1873-ban fásították a Gellért-hegyet. A Szabadság 
(Vámház téri, majd Ferenc József) híd építése, a mai Gellért 
rakpart rendezése (1896) következtében lebontották a 
Gellért-hegy tövében lévő valamennyi épületet, beleértve a 
Sárosfürdőt is. Lerobbantották a Dunába nyúló sziklafalat, 
felépítették a Szent Gellért szobrot, az Erzsébet (Eskü téri) 
hidat (1900) és a Gellért Szállót (1918). Az építkezésekkel 
kapcsolatos területrendezés eredményeként az alapozási 
gödrökből kitermelt anyaggal és az elbontott épületek

törmelékével töltötték fel a Gellért teret, a Gellért rakpartot 
és az Erzsébet híd budai hídfőjét. Ennek eredményeként 
több méter vastagságot elérő, vegyes anyagú antropogén 
feltöltés alakult ki ezeken a helyeken.

2 .4 . K o r á b b i  v é le m é n y e k  a  G e llé r t-h e g y  s z e rk e 
z e té t  ille tő e n

A Gellért-hegy északi, déli és keleti része eltérő 
szerkezetű. A keleti oldalról alkotott vélemények számba
vétele a legkönnyebb. A szerzők egyetértenek abban, 
hogy a Duna mentén húzódó sziklafal tektonikus eredetű. 
Ez a törészóna a „budapesti termák vonala”. A dolomit 
(és fedőjének) lezökkenését vetőkkel (normálvetökkel) 
magyarázzák. A vetők pontos helyét több-kevesebb 
közelítéssel adják meg. A vetők száma azonban nem 
pontosan megadott, az általános „lépcsős levetések” 
kifejezés használatos.

A lépcsős vetők rajzi ábrázolását többek között 
Schafarzik (1926) adja. Az ábra is jól szemlélteti, hogy a 
„lépcsős levetések” feltételezése egy' szélesebb területre 
vonatkozik (ami egészen a Városligetig tart), míg a 
Gellért-hegy-Duna táján csak 3-4 vetővel számol. Lehet
séges azonban, hogy a későbbiekben, más szerzők a 
nagyszámú normálvetö létét már a Duna alatti területre is 
értik. Jellemzi a problémát, hogy maga Schafarzik más 
publikációban csak egy vetőt rajzol a Gellért-hegy keleti 
oldalán, mind térképen, mind szelvényben 
(SCHAFARZIK és VENDL 1929). További nehézség, 
hogy a közölt szelvény túlmagasított, így a valós szerke
zeti kép nem ítélhető meg helyesen.

A déli oldal legfontosabb szerkezete a Citadellától 
(Szabadság-szobortól) meredeken kelet felé, a rakpart 
szintjéig húzódó zóna és annak déli előtere. A zóna 
jellegét illetően többféle nézet jelent meg az irodalomban. 
Értelmezték nomálvetöként, rátolódás frontjaként, anti- 
klinális déli szárnyaként és jobbos eltolódásként (10. 
ábra).

A különféle töréses és gyűrődéses deformáció éles 
szembeállítása főleg csak a hegy magját alkotó dolomitra 
vonatkozik. Az triász/eocén érintkezés geometriáját 
illetően nézetkülönbségek alig vannak.

Az eróziós felszín teknőszerü geometriáját, és a fedő 
eocén üledékek flexura- vagy szinklinális-szerű hajlitását 
(SZABÓ 1879) majd minden szerző észlelte, habár eltérően 
magyarázta, attól függően, hogy milyen szerkezeti képet 
adott a közeli triász dolomitra. Pálfy (1928) egyszerű 
normálvetövel számol a Citadella alatt, és délebbre, a 
Gellért tér (Gellért IL kút) felé is. Schafarzik és VendI 
(1929), Vendl (1931) szerint a „Gellért-hegy dolomittömege 
egy feltolódott sasbérc (horszt)”. A hegy északi része dél 
felé tolódott a Budai Márga lerakódása után. Ez a rátolódás 
torlaszotta fel a Budai Márga rétegeit a ma látható meredek 
állásba. Ezek a meredek rétegek és a kolostor (sziklakápol
na) körüliek egy szinklinálist formálnak. Ezen elképzelés
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legszebben megfogalmazott rajza Schafarzik (1926) munká
jában látható. Azonban a rajz nem mutatja meg, hol húzód
na a rátolódás a dolomitban.

Pávai Vájná (1934) szerkezeti megfigyeléseket 
végzett a Gellért-hegy falának déli, ma már jobbára 
befalazott szakaszán. A Sziklatemplom alatt dokumentál
ta a ..raibli” mészkő „4 irt vastag, gyűrt zónáját”, ÉK- 
DNy tengelyirányú redökkel. A redők alsó határát a 
dolomiton kialakult és „Duna felé lejtő” 8° dőlésű, lapos 
téltolódási sikként értelmezte, míg a redőket felül a „a 
felső-eocén szaruköves brecciás homokkő” közel hasonló 
lefutású eróziós felület metszi (PÁVÁI VÁJNÁ 2. ábrája). 
A kolostorkerttöl északra levő másik „kert” déli csücskén 
Pávai Vájná (1934) a dolomitban több helyen rétegdőlést 
is felismer, melynek alapján kb. EK-DNy-i irányú redö- 
tengelyt sejtet (habár az irányt nem mondja ki). Ez a redő 
szerinte kapcsolódna az említett. Sziklakápolna alatti 
redökkel.

Pávai Vájná (1934) szerint a déli kaotikus redők 
egy pikkely részei. E pikkely mentén tolódik rá a hegy 
födolomit tömege a Gellért tér felé alig kibukkanó márgás 
dolomitra. A hegy fő tömegét pedig „egy északnyugatról 
délkelet felé elmozdult födolomit redönek" tekintette. 
Ennek magja a kolostortól északra gyanított antiklinális. 
Ez a modell annyiban más Schafarzik (1926) modelljénél, 
hogy a dolomitot nem mint merev pikkelyt, hanem mint 
meggyürődött kőzetekből álló pikkelyt képzeli el.

A gyűrődés és pikkelyeződést két időszakban kép
zelte el. Egyrészt, az eocén tűzköves breccsa és homokkő 
erodálja a redőket, azaz ez utóbbiak eocén előttiek (felte
hetően kréta korúak). Másrészt, a Gellért-hegy déli olda
lán levő eocén rétegek meredek állását úgy magyarázta, 
hogy a dél felé mozgó födolomit-tömb mintegy maga 
előtt felgyűlte az eocén üledékeket. Ennek korát a 
nummuliteszes mészkő és a Budai Márga leülepedési 
közti időbe, (mai értelemben) az eocén legvégére teszi.

Wein (1974. 1977) a Gellért-hegy blokkját olyan 
„pszeudodiapir (rögdiapir) szerkezetként” értelmezte, 
amelynek jelenlegi formája a pleisztocénben alakult ki. A 
„pszeudodiapir (rögdiapir)” olyan, idősebb (triász) kőze
tekből álló blokk, ami a környező puhább üledékekhez 
képest jobban emelkedik, azokat mintegy „átdöfi”, és az 
érintkezés közelében megemeli. A deformáció pontos 
mechanizmusát azonban nem adja meg, és nem közöl 
szelvényt sem.

Schafarzik (1926) és Pávai Vájná (1934) leírásá
hoz lényegében hasonló, térrövidüléses modellt adott 
Magyari (1996) is. A hegy' fő tömegét DDK-i vergenciájű 
feltolódás (és csatlakozó gyűrődés) jellemzi. Modelljét 
szelvényben ábrázolta (10. ábra).

Fodor és Kázmér (1989), Fodor cl al. (1991. 
1994) és Magyari (1996) alternatív modellje ettől eltérő 
értelmezést adott a Gellért-hegy déli oldalának szerkezeté
ről. E szerzők a Budai-hegységben és konkrétan a Gellért
hegyen szerkezeti mérések alapján rekonstruálták a terület 
szerkezeti folyamatait megszabó feszültségtereket a 
harmadidöszakra vonatkozóan. A feszültségteret jellemző

tengelyek helyzetéből becsülhető olyan törések mozgástí
pusa is, amely közvetlenül nem tanulmányozható. A 
feszültségtér alapján a Gellért-hegy déli lejtője mentén 
jobbos eltolódást vagy jobbos-normál vetőt tételeztek fel.

Ezt az értelmezést támogatták az általuk felső eo
cénbe sorolt üledékes telérek is. A telérek mikrotektonikai 
méréseinek (61 db) eredményeit és részletes értelmezését 
Magyari (1996) közölte. Megállapította, hogy a dolomit
ban található „neptuni telérek” zöme Ény-DK-i csapású 
és meredek dőlésű (65°-nál nagyobb). Ezek mellett, 
rögzítette, hogy a dolomitba behatoló breccsás és „szenes
agyagos rétegek” É-ÉK/200 dölésüek. Magyari (1996) az 
anyagi különbségek ellenére az összes neptuni telért és 
dőlésmenti lapos, breccsás, márgás, szenes-agyagos 
szintet a felső eocénbe sorolta.

A mozgást a fent említett szerzők (legalább rész
ben) a késő eocén Uledékképződés alatt tételezték fel. 
Ennek bizonyítékai szerintük az üledékrogyásos redők, a 
puha üledék állapotban fellépő deformációk (vonszo- 
lódás, kis vetők) és a nagyszámú üledékes telér (FODOR 
és KÁZMÉR 1989. MAGYARI 1996).

Magyari (1996) a Gellért-hegy blokkjára „K-Ny- 
KEK-NyDNy-i csapású jobbos normál vagy EENy- 
DDK -i vergenciájű lapos feltolódás” alternatív modelljét 
dolgozta ki (MAGYARI IVI92 és 1VI93. ábrája)

3. A G e llé r t-h e g y  é s  k ö rn y e z e te  s z e rk e z e tfö ld ta n i  
fe lé p íté se

3.1. Eocén képződmények

A Gellért-hegyen végzett terepbejárás, térképezés 
és szerkezeti mérések alapján több új megfigyelést tet
tünk, elkészítettük a hegy új fedetlen földtani térképét és 
szerkezetfejlődési modelljét. Elsőként az eocén képződ
ményekre vonatkozó, a térképhez kapcsolódó új adatokat 
közöljük. A triászt és oligocént illetően a rétegtani- 
üledékföldtani adatokat a 2. fejezetben tárgyaltuk.

A kolostor kertjében, a magas sziklafalak alsó ré
szén és alatta szemcsevázú, gyakran kerekített 
klasztokból álló báziskonglomerátum van feltárva, mint
egy 8-10 méteres vastagságban (2. és 3. ábra). A kép
ződményt a Kósdi Formációba soroltuk (sE3k). A kavi
csokat dolomitosodott tűzköves vagy tűzkő nélküli szürke 
mészkő, és tűzkő adja. A képződmény azonos lehet a 
Duna mederben mélyített M-802-es fúrásban leírt eocén 
báziskonglomerátummal (GEOVIL 1999). Hasonló 
konglomerátum lehet a Citadella alatt egy kis lencsében, 
ahol olyan, triász (?) mészkökavicsokat találtunk, ame
lyek már nem dolomitosodtak. A kavicsok forrásterülete 
nem adható meg egyértelműen. Lehetséges, hogy ma már 
fiatalabb képződményekkel elfedett, de az eocén végén 
még felszínen levő triász térszínről van szó.

A Citadellától északra kisebb területen és attól dél
re, egészen a Gellért térig breccsa, konglomerátum, darás
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homokkő alkotja a felső eocén kezdörétegeit. A törmelék 
tűzkő vagy kisebb részben átkovásodott dolomit, a tűzkő 
erős túlsúlyával. Ez a jóval nagyobb mennyiség adja a 
különbséget az előbb említett, jórészt karbonátkavicsú 
konglomerátummal szemben. A kötőanyag eredetileg 
márga lehetett, de az legtöbbször kovásodott. A márga 
egyes szakaszokon csak alig tartalmaz finom tüzköhomo- 
kot. Egy ilyen helyen, a Citadellától északra, már a legfel
ső sétaút felett bryozoák és egy' kagyló maradványa került 
elő. A képződmény üledékföldtani jellegeit Magyari 
(1996) ismertette (2.2.1. fejezet). A breccsa gyakran 
lencsékben jelenik meg, kiékelödik. Felfelé a tűzkő- 
homokkőbe folyamatosan, fokozatos szemcseméret- 
csökkenéssel (gradációval) is átmehet. A márga és ho
mokkő gyakran laminált. Minden képződmény gravitáci
ós áthalmozásra utaló nyomokat mutat. Egyik szép példá
ja  ennek a Citadellától északra talált csuszamlásos redő. 
amely még a teljes kőzetté válás előtti üledékrogyást 
tanúsítja (14. ábra). Néhány kisebb redöt már Fodor és 
Kázmér (1989), valamint Magyari (1996) is kimutatott.

A Citadella körül 2 nagyobb és több kisebb lencsé
ben a Szépvölgyi Mészkő (3. ábra) részben tüzköhomo- 
kos, aprókavicsos kibúvása található. Oldalirányban és 
szelvényben folyamatosan megy át a meszes kötésű 
tüzköhomokköbe. A képződményt már Szabó (1879) és

később mások is ismertették (SCHRÉTER 1912, 
SCHAFARZ1K és VENDL 1929). Jelen munka keretében 
több ősmaradványt találtunk benne. Ezek algák, 
nummuliteszek és ortofragminák (discocyclinák), ritkán 
tüskésbörü vázelemek.

A mészkő gyakran formál éles határvonal nélküli 
lencséket a márgás tüzkőhomokköben. Az ilyen 
„plasztoklasztok” még félig konszolidált iszap állapotban, 
felszakított foszlányként kerültek a durvább üledékbe. Ezt 
ábrázolta Schafarzik és VendI (1929), úgy értelmezve, 
hogy a mészkő a konglomerátumnál idősebb. Ugyanak
kor. a Citadellától délre, a tüzköhomokkő és konglomerá
tum alatt és felett is mészkölencsék találhatók. így a 
kétféle képződmény inkább egykorú, s a kettő között 
folyamatos az átmenet (MAGYARI 1996), amit a 
plasztoklasztok is igazolnak.

A Gellért-hegy déli oldalán, a durvatörmelékes, 
helyenként meszes sorozat felett Budai Márga (3. ábra) 
következik. Ez finom szemcséjű, lapos rombuszokban 
elváló márga. amely típusosán tűzkőhomokot már nem 
tartalmaz. Bár térképünkön elválasztottuk a Budai Márgát 
és a márgás tűzkőklasztos képződményt, de a valóságban 
inkább folyamatos átmenetről beszélhetünk. Erre utal, 
hogy a típusosnak tűnő Budai Márgában is vannak tűz
kőhomok lencsék (3. ábra).

14. ábra. Csuszamlásos redő a Budai Márgában a Gellért-hegy északi lejtőjén, a Citadella alatt (Fodor L. 2001)
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eocén/triász határ Citadella

15. ábra. A Gellért-hegy látképe a Szabadság híd pesti hídfőjéről (Fodor L. 2001). JóI látható a Citadella alól. kb. 
45°-os szögben lehúzódó eróziós felület, amely mentén a triász dolomitra eocén törmelékes összlet települ.

16. ábra. A Gellért-hegy látképe a Szabadság hídról (Fodor L. 2001). Jól látszanak a hegyet metsző, kissé íves, 
ÉÉK-i dőlésű törések, amelyek azonban a triász dolomitpadokat nem vetik el lényegesen.

3.2. A  G e llé r t-h e g y  fö ld ta n i  t é r k é p e  és 
s z e rk e z e te

3 .2 .1 . T r iá s z /e o c é n  é r in tk e z é s ,  ré te g d ő lé s i  
v isz o n y o k

A Gellért-hegy szerkezetének megállapításához 
térképeztük (követtük) a triász képződmények felső 
elterjedési határát. Dőlésméréseket végeztünk a dolomit
ban megjelenő, „rétegzésgyanús” síkokon, a dolomitot 
fedő eocén képződményekben. A megjelenő töréseket. 
vetőkarcokaL hasadékkitöltéseket szintén mértük és 
dokumentáltuk.

A dolomitot felülről burkoló felület a terepen is jól 
azonosítható. Az eocénnel való érintkezés gyakran lát
ható, de máshol is kb. 10-20 méteres pontossággal fog
ható be (a fedettség ellenére is). Északon a Szent Gellért- 
szoborhoz vezető lépcsőnél éri el a mai út szintjét {1* a 3.

ábrán). Innen a sétaút mentén fokozatosan emelkedik. 
Eleinte az alsó sétautat, majd a felsőt követi. Legmaga
sabb pontját a Citadella déli csücskénél, a szobortól 
északra éri el, mintegy 210 ni magasságban, a lejtőn 
haladó felső sétaút felett kb. 2 m-rel (2* a 3. ábrán). 
Innen a határ K-re fordul, és ismét lefelé süllyed. Keresz
tezi ismét az alsó sétautat, majd a Citadellától 
(Szabadság-szobortól) K-re húzódó kilátó-teraszok közül 
a legalsónál (170 m) ismét keresztszelvényben is látható 
(3* a 3. ábrán). Innen kb. 45° szögben (déli dőléssel) a 
Gellért rakpart felé húzódik. Legalacsonyabb pontját ott 
éri el, ahol a kolostor és az északabbi kert kerítései között 
a sziklák közvetlenül az útig érnek (4* a 3. ábrán). Innen 
ismét kb. a kolostor talpmagasságáig emelkedik. A 
Gellért Szállótól északra levő Kelenhegyi utcában már az 
úttest szintje alá süllyed.

A fenti leírásból és löleg a terepi megfigyelésekből 
is világos, hogy a triász és eocén képződmények határa a
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hegy északkeleti oldalán egy egységes, jól követhető 
felület (15. ábra). Éppen ezért, a hegy ÉK-i oldala (a 
sziklafal tövétől kezdve) szerkezetileg egységesen kezel
hető a rakparttól a Citadelláig.

A Szabadság hídról készített felvételek tanúsága 
szerint a dolomitot kb. ÉRK felé dőlő törések szelik át 
(16. ábra). Ezek egymással párhuzamosak, lefelé lehet
nek kissé összetartóak. A törések kismértékben megvál
toztatják a morfológiai lejtő dölésszögét. Lehetséges 
tehát, hogy a törések mentén elmozdulás is történt, azaz a 
törések normálvetők vagy eltolódások lehetnek. Erre 
egyértelmű bizonyíték azonban nincs. Csapás menti 
folytatásukban, a két sétaösvény mentén csak két helyen 
lehetett a térképezési pontosságnál (kb. 10 méternél) 
nagyobb elvetést igazolni a triász/eocén érintkezési 
felületét illetően (5* a 3. ábrán), bár kisebbek néhány 
helyen még felléphetnek.

Az északkeleti oldalon követett triász/eocén határ 
két helyen is metszi a szintvonalakat. Ezek a pontokat 
összekötve, megkapjuk a felület csapásegyenesét, azok 
átlagából pedig az átlagos csapásirányát. A szerkesztést 
több szintvonalra elvégezve, azt kaptuk, hogy a tri
ász/eocén határfelület ÉNy-DK-i csapású és ÉK-i dőlésű. 
Mivel a különféle magassági szintű csapásegyenesek 
irányban közel azonosak, ezért a felület nem tér el lénye
gesen a síktól, habár kissé hullámos lehet. A triász/eocén 
határfelület dölésszöge 25° és 30° közötti lehet.

A triász dolomit felső részében mért síkok ezzel a 
felülettel közel párhuzamosak. A síkok több helyen is 
egymással párhuzamosan, egymástól 2—4 m-re is megje
lennek. Valószínű, hogy a triász kőzet eredeti rétegzésével 
van dolgunk. A síkokat korábbi szerzők is észlelték és 
rétegzésnek tekintették (pl. SZABÓ 1879, SCHAFARZIK 
és VENDL 1929). A táróban megfigyelt algagyepes 
jellegek ugyancsak ezt támasztják alá (17. ábra).

A Gellért-hegy ÉK-i oldalán az eocén rétegek dö- 
lésiránya szintén ÉK-i. de a dölésszögük 20-35° között 
változik. Úgy tűnik tehát, hogy mind a triász rétegek, mind 
a triász/eocén határfelület, mind az eocén rétegek hasonló 
irányban, alig eltérő dőlésszöggel dőlnek (17. ábra).

Fenti megfigyeléseink alapján azt mondhatjuk, 
hogy ÉNY-DK-i csapású. lépcsős vetőket nem kell 
feltételeznünk, legalábbis a hegy északkeleti oldalának 
sziklafaláig. Az elvetés szinte kizárólag a Rudas fürdő és 
a sziklafal között húzódó vetöágra koncentrálódik.

A hegy szerkezetében változás csak a Szabadság
szobortól keletre húzódó kilátósor vonalában jelentkezik 
(15. ábra). A leírt, délies dőlésű, közepesen meredek 
triász/eocén határt minden korábbi szerző észlelte (habár 
kissé eltérő szöget irt/rajzolt: SZABÓ 1879.
SCHAFARZIK és VENDL 1929, SCHAFARZIK et al. 
1962, MAGYAR! 1996). A határt eltérő módon, törésként 
(normálvető, vető) vagy redő, rátolódás frontjaként írták 
le. Részletesebb elemzését a következőkben adjuk.

Felszíni ada tok

Triászban mért dőlések ^'l-fm-re) méruiöíések01 Eocénben mért dőlések

A Gellért-hegyi tá ró  ada ta i

17. ábra. A Gellért-hegy felszíni feltárásaiban és a táróban mért rétegdőlések sztereogramjai (Fodor L. 2001)
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3 .2 .2 . A te r e p i  m é ré se k  é s  f e s z ü i t s é g té r - s /á m í tá s  
e lv e

A Gellért-hegy felszíni feltárásaiban és a Gellért
hegyi táróban szerkezeti méréseket végeztünk. Az adatok 
három független forrásból származnak; egyrészt Magyari 
(1992-1996) terepi felszíni méréseiből (18. ábra), más
részt Fodor felszíni méréseiből (2000), illetve a táró közös 
bejárása során gyűjtött adatokból (2001). A vizsgálat 
során mértük a rélegdőlést, a kőzetréseket, az üledékkel 
kitöltött vagy ásványos kiválással borított hasadékokat, 
illetve az elmozdulással jellemezhető töréseket. Utóbbiak 
két kategóriába tartoznak; egyes töréseknél az elvetés 
ténye és/vagy mértéke megállapítható, de a vetőlapon 
vetőkarc nem látható, másoknál viszont a vetőkarc is 
megjelenik.

N

n = 61

tűk. A terepi mérések, a feszültségtér-számítás elve és 
menete részletesen ismertetésre kerül Angelier (1984, 
1990) munkáiban, illetve magyarul Almási (1993) és 
Bada (1994) szakdolgozatában (ELTE, Alkalmazott és 
Környezetföldtani Tanszék), illetve Csontos (1998) 
jegyzetében.

A vetőkarcot nem hordozó töréses elemeknél is 
van mód a feszültségtengelyek (a húzás és nyomás) 
irányainak becslésére. Ekkor felhasználtuk Anderson 
(1951) modelljét; a normálvetök, eltolódások és rátolódá- 
sok egymással 60-70°-ot bezáró töréspárokban (Mohr- 
párokban) jelennek meg, melyek terepen és a 
sztereogramokon is felismerhetők. Biddle & Christie- 
Blick (1985), Sylvester (1988) munkái alapján ismert, 
hogy a normálvetök és az eltolódások térképi nézetben 
viszonylag jól meghatározott szöget zárnak be egymással 
és a feszültségtengelyekkel; értékelésünkben ezt is fel
használtuk (lásd még CSONTOS 1998).

A szerkezeti elemeket és a számított vagy becsült 
feszültségtengelyeket sztereografikus vetületben ábrázol
tuk (ugyancsak ANGELIER 1984, programját használva). 
Az ábrák a Schmid-hálón készültek. A szteroegrafikus 
vetítésnél az adott törést képzeletben egy gömb közép
pontjába toljuk. Megfigyeljük a töréssík és a gömb alsó 
felének metszetét, amely egy félkör. Ez vetítjük a gömb 
vízszintes síkjára (19. ábra, alsó félgömb vetidet). Egye
nes (pl. vetőkarc) esetén a gömbbel való metszet egy 
pont, ez vetül aztán a vízszintes síkra. A vetítés elvéből 
következik, hogy a lapos dőlésű síkok vetülete nagy 
görbületü körív lesz, közel a vízszintes vetítési síkhoz, 
azaz a vetület alapköréhez. A meredek síkok vetülete 
közel egyenes körív lesz, míg a függőleges síkoké egye
nes, mely a vetítési kör középpontján áthalad.

É (360”)w
i r t  el  t e ,  , e  , , . ..,

Magyari (1996) méréseiből dőlésű vető 
karc nélkül

Mivel a hazai földtani irodalomban a töréses szer- \  feszijtség^,

kezeti elemek nevezéktana változó, ezért e munkában a 
következőképpen használjuk a szakszavakat: vető alatt

Ny (270°)-

lapos 
dőlésű 

, normálvető

Slésü jobbos 
plódas

értjük azokat a töréses szerkezeti elemeket, amelyek 
mentén elmozdulás történi, de annak pontos iránya nem 
ismert vagy a szövegben nem megadott. Normálvetőnél 
az elmozdulás alapvetően a vető dőlésirányába, eltolódás
nál a vető csapásirányába történt. A mozgás során kelet
keznek a vetőkarcok, ezek alapján lehet megadni a két 
közetblokk relatív elmozdulásának pontos irányát és a 
vető jellegét (kinematikáját vagy mozgástípusát) 
(ANGELIER 1979, PETIT 1987).

A vetökarcos törések alapján lehetőség nyílt a tö
réseket létrehozó feszültségtér meghatározására és elem
zésére. A számítást Angelier (1984) módszerével végez-

húzásos- 
feszültség- - 
tengely
húzás (tenzió) 
jellemző iránya

D (180”)

- K (90”)

'meredek DNy-i 
dőlésű
balos-normálvető, 
ferdecsúszású karc

19. ábra. Néhány velő és a feszültségtengelyek sztereo
grafikus vetületi képe (Fodor L. 2001)
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DEFORMÁCIÓS FÁZISOK

20. ábra. A Gellért-hegyi felszíni feltárásokban és a tárában mért töréses szerkezeti elemek sztereogramjai, fázisok
szerinti bontásban (Fodor L. 2001).
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3 .2 .3 . A  s z e rk e z e te k  k ié r té k e lé s e

A szerkezeti mérések kiértékelését külön-külön 
elvégeztük a karcos vetőkre, az üledékes telérekre. az 
ásványos telérekre illetve a karc nélküli vetőkre és 
kőzetrésekre. A kiértékelést a karcos vetők és a 
feszültségtér-számítások alapján kezdtük el, mivel ez 
adja a legpontosabb eredményt. A felszínen 37 karcos 
vetőt, a táróban 16-t mértünk. A mért karcok 
normálvetők vagy ferde eltolódásos normálvetők 
voltak, tiszta eltolódás ritkán jelentkezett, biztos 
rátolódást nem azonosítottunk.

A kiértékelés menete a következő. Először az ösz- 
szes karcos vetőre végeztünk feszültségtér-számítást. 
Ezzel azt szerettük volna ellenőrizni, hogy minden vető 
keletkezhetett-e egy fázisban. A használt programokban 
nincs egyértelmű kritérium arra nézve, hogy mikor nem 
lehet már egy vetőt a többivel egy fázisban keletkezettnek 
tekinteni. A program viszont megadja, hogy egy adott 
vetőre nézve, mekkora az eltérés a mért vetőkarc és a 
kiszámolt feszültségtér alapján várható, „tökéletesen 
illeszkedő ideális” karc között. Ezt nevezzük „illeszkedési 
szögnek” a továbbiakban. Világos, hogy egy teljesen 
párhuzamos balos és jobbos vető nem jöhetett egyszerre 
létre, illeszkedési szögük 180°. Ha a mozgástípus eltérése 
nem ilyen éles, az egybetartozás-szétválasztás meghatáro
zása nem teljesen objektív. Általánosan úgy vettük, hogy 
ha az illeszkedési szög 45°-nál kisebb volt. akkor a vető 
még a többivel egy fázisban keletkezhetett; ez a különb
ség pl. egy tiszta normál és egy jobbos normál vető 
között.

A számítás alapján nem valószínű, hogy az összes 
karcos vető egy fázisban keletkezett volna. Ugyanis elég 
sok olyan vető volt, ahol a mért karc és a program által 
számolt, tökéletesen illeszkedő karc közötti „illeszkedési 
szög" 45°-nál nagyobb volt. Mivel így egynél több fázis
ban keletkezett vetőket értékeltünk, fázisszétválasztást 
végeztünk. A vetők csoportosítását mind 
„automatikusan” (azaz a választást a számítógép 
matematikai megoldására bízva), mind „kézi” módon 
(azaz a vetőket irány és vetőkarc szerint csoportosítva), 
helyenként a kettőt kombinálva is elvégeztük. A kézi 
csoportosítás után a csoportokra külön kiszámoltuk a 
feszültségtengelyeket (automatikus verziónál ez adott). 
Figyeltük az illeszkedési szögeket, illetve az egyik 
fázishoz sem csoportosítható törések számát. Először két. 
majd három fázisra bontottuk az összes mért vetőt. A 
kiértékelést elvégeztük a teljes adatállományra, illetve a 
három forrásból származó adatokra külön-külön. Ezen 
iteratív megközelítéssel jutottunk el (itt részleteiben nem 
ismertetendő módon) a bemutatandó értelmezéshez.

Bár megoldásunk nem az egyetlen lehetséges ér
telmezés, de úgy gondoljuk, hogy legjobban ez áll össz
hangban a feszültségtér-számításokkal, a törések korára 
vonatkozó adatokkal, a térképi képpel és a közelebbi és 
távolabbi szerkezeti ismeretekkel.

Az első fázis vetőit ÉÉK-DDNy-i irányú húzás 
hozta létre (20. ábra). Ennek során a húzásra merőlege
sen, NyÉNy-KDK-i csapású normálvetők keletkeztek. A 
K-Ny-i vetőknek jobbos normál vagy ritkán jobbos 
jellege lehetett, a vető dölésszögének és csapásának 
függvényében. Az ÉNy-DK-i csapású vetők pedig szintén 
ferdecsúszású, balos normálvetők voltak.

A fázis érdekessége az ÉÉK felé dőlő lapos nor- 
málvetök megjelenése. Ezek „túl laposok” újonnan kelet
kezett ..andersoni” normálvetökhöz képest. Ezek a törések 
alapvetően a triász és eocén kőzetek érintkezésénél jelen
nek meg. Valószínű, hogy kialakulásukban a meglévő 
felületek (réteglapok, diszkordancia felszín) és a gravitá
ció is közrejátszott.

A második fázist ÉK-DNy-i irányú húzás (tenzió) 
jellemzi (20. ábra). Ebben a fázisban a NyÉNy-KDK-i 
irányú vetők jobbos eltolódások, az ÉNy-DK-i csapásúak 
normálvetök, míg az ÉÉK-DDNy-i csapásúak balos 
normálvetők lehettek.

A harmadik fázist egy KDK-NYÉNy-i húzás jel
lemezte (20. ábra). A NyÉNy és ÉNy közötti csapású 
vetők eltolódásokká vagy erősen jobbos normálvetökké 
alakultak. Megjelennek ÉK-DNy-i csapású balos nor
málvetők és néhány K-Ny-i csapású balos eltolódás is. E 
fázis húzásiránya változott a legjobban az egyes kiérté
kelési lépések során (K-Ny és DK-ÉNy között). Kisebb 
adatállomány esetén nem is feltétlen lehet azonosítani.

Ha a három fázist összevetjük, érdemes megfi
gyelni, hogy a leggyakoribb ÉNy-DK-i irányú vetőknél 
hogyan változik a vető jellege. Az első fázisban balos 
normál, a másodikban tisztán normál, a harmadikban 
jobbos normál (vagy tisztán jobbos) mozgástípust tételez
hetünk fel. A jelleg változása más irányú vetőnél is 
hasonlóan fokozatos lehet. Azt is megfigyelhetjük, hogy 
majdnem minden irányban vannak vetők mind a három 
fázisban, de a jelleg az irány függvényében változik.

Üledékes lelérek (hasadékkitöltések)

Érdemes összevetni az üledékes teléreket és a kar
cos vetőket. Az üledékes telérek kitöltő anyaga részben 
biztosan felső eocén-alsó oligocén márga, nummuliteszes 
mészkő, és a Magyari (1996) által szintén eocénnek 
tartott, szervesanyagdús agyagmárga. Mint láttuk, utóbbi 
szerkezeteknél a késő triász kor még valószínűbb. Mivel a 
telérek kora (az utóbbiakat leszámítva) így nagyjából 
egykorú (késő eocén-kora oligocén), valószínűleg egy 
feszültségtérben keletkeztek. Az egykorú telérek segítsé
gével tehát megadható lenne az egyik feszültségtér kora. 
Ezt két tényező nehezíti. Egyrészt, az üledékes telérek 
mentén nincsenek olyan vetökarcok, amelyek a telér 
kinyílásával egyszerre keletkeztek, azaz a kinyílás pontos 
iránya ("jellege") nem állapítható meg. Másrészt, mivel 
üledékes hasadékkitöltésekről van szó, nehéz egyértel
műen kizárni azt a lehetőséget, hogy az üledék már régen 
meglévő, de csak az üledékképzödéssel egyidöben kinyíló 
hasadékba jut be (ez saját, sas-hegyi megfigyeléseink
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alapján előfordul (MAGYAR! ÉS FODOR, IN PRESS). A 
Gellért-hegyen néhány esetben a hasadékkitöltés és a 
telért befogadó üledék közel egyidős. Van ugyanis pl. 
néhány márga telér. ami eocén breccsában, homokkőben 
jelenik meg. E biztos adatok ellenére, sok telémél a 
korábbi repedéskeletkezés nem kizárt.

Mind a mostani mérésekből, mind Magyart (1996) 
adataiból nyilvánvaló, hogy az üledékes telérek összevet
hetők ugyan a karcos vetőkből meghatározott fázisok 
vetőivel, de értelmezésük összetett (18. és 20. ábra). Első 
közelítésben mind az első, mind a második fázis törés
mintájára emlékeztetnek. Úgy gondoljuk azonban, hogy 
az első fázisban keletkeztek. Több márgás. kovás-vasas 
teléren karcok vannak, ezek közül egyesek az első, mások 
a második vagy harmadik fázisba sorolhatók; a karcokat 
megelőző telérek tehát a legkorábbiak.

21a és b. ábra. Üledékes lelér függőleges fala és 
háromdimenziós képe (Magyart 1996). A fénykép helyéi 

a négyzet jelzi.

Az üledékes telének (21. ábra) jelentős része NyÉNy- 
KDK-i, ÉNy-DK-i csapású, mind a mostani, mind Magyart 
(1996) régebbi mérései alapján. A telérek dőlése mind ÉK. 
mind DNy felé irányul, gyakran 50-70°-os vagy még 
nteredekebb dőlésszöggel (18. és 20. ábra). Ezek a telének 
látszólag egy kiegészítő normál jellegű töréspár mentén 
jelennek meg. Anderson (1951) alapján ÉÉK-DDNy (É30°) 
és ÉK-DNy (É50°) közötti húzásirány és tágulásos 
fesziiltségtér becsülhető, ami főleg az első. de esetleg a

második fázisra jellemző (a besorolás kételyeit a húzásirány 
meghatározásának bizonytalansága adja).

Vannak azonban lapos, ÉÉK-i, ÉK-i dőlésű telé
rek, amelyek csak az első fázisban megjelenő vetőkkel 
párhuzamosak. Ha ez így van, akkor a telérek leginkább 
az első fázisban keletkeztek. E szerint, a K-Ny-i irányú 
telérek párhuzamosak a jobbos normál vetőkkel és csapá
sukra kissé ferdén nyílhattak ki.

A lapos. 30-45°-os, északi dőlésű üledékes telérek 
a triász rétegzéssel közel párhuzamosak. Lehetséges, hogy 
a húzásos feszültségtér a triász réteglapok egy része, 
illetve főleg a triász/eocén határfelület mentén is csúszást 
idézett elő.

Legnehezebb az ÉK-DNy-i csapású telérek értel
mezése, ezek ugyanis párhuzamosak a húzás irányával. 
Bizonyos feszültségértékeknél lehetséges azonban ilyen, a 
húzással párhuzamos törés létrejötte, így ezeket a teléreket is 
az első fázisba soroljuk. A kitöltés egy részéből előkerült triász 
ősmaradványok alapján az is lehetséges, hogy e szerkezetek 
triász korúak. Ez esetben, az ÉK-DNy-i csapású telérek, 
törések triász szerkezetek lehetnek (20. ábra). A feszültségtér 
értelmezése azonban a kevés adat alapján nehéz, 
számolhatunk a nonnálvetökre merőleges (ÉNy-DK-i) és 
párhuzamos (ÉK-DNy-i) húzásiránnyal is.

ÉNY DK

Az ÉÉK-i vagy ÉNy-i, lapos dőlésű kőzettestek 
egy része (a szervesanyagban gazdag agyagok, agyag- 
márgák, breccsák) triász rétegeknek vagy triász repedés
kitöltéseknek tekinthetők. Ekkor ezek az eocén korú 
márgáktól elválasztandók. A 20. ábrán ezt jeleztük is, a 
leginkább gyanúsítható ÉNy-i dőlésű szerkezetekre 
vonatkozóan. Az eddigi kevés számú adat alapján e késő 
triász fázis feszültségtere nem jellemezhető. Mind a 
telérkitöltések anyaga, mind az esetleges triász szerkeze
tek iránya, jellege további vizsgálatokat igényel.
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Ugyancsak kissé kétséges az ÉÉNY-DDK-i irá
nyú, viszonylag meredek márgatelérek értelmezése, 
amelyek az első fázis karcos vetői között nem szerepel
nek. Talán itt lehet átöröklött (régebben keletkezett), de 
csak a késő eocénben kitöltött repedésekre gondolni.

Ásványos telérek

A márgatelérek gyakran kovás-limonitos átitató
dást szenvedtek, de kovás telérek önállóan is megjelen
nek. E telérek K-Ny vagy NyÉNy-KDK-i csapásúak és 
valószínűleg még az első fázisban keletkeztek. A 
kovásodás a közelben zajló magmatizmushoz is kacsol- 
ható (KORPÁS ÉS KOVÁCSVÖLGYI, 1996), ami szintén 
az első fázisba sorolást támasztja alá.

Annál érdekesebb, hogy a kalcitkitöltések (és I 
gipsz erecske) között az üledékes és kovás-limonitos 
telérekre jellemző irány nem jelenik meg (20. ábra). Az 
összes kalcitos telér a második vagy harmadik fázisban 
jöhetett létre. De az is lehetséges, hogy a telérek kisebb 
része (ÉÉNy-DDK-i csapásban) a második, míg a többi a 
harmadik fázisban alakult ki. Ezt a relatív kronológiát 
támasztja alá az, hogy ezek a kalcitos telérek átvágják az 
első fázisú töréseket. Ugyancsak fiatalabb voltukat iga
zolja. hogy egyes kalcittelérek már a diagenezisen átesett 
eocén kőzetekben is megjelennek.

Úgy tűnik tehát, a telérek nem egyszerre, hanem a 
kitöltéstől függően eltérő időben alakultak ki, de a vetö- 
karcos törések alapján kimutatott fázisokba (a fázisok 
valamelyikébe) besorolhatók (20. ábra).

Litoklázisok. karc nélküli vetők

A karcos vetők elemzésénél láttuk, hogy egy adott 
törésirány mentén a három fázisban a vetők jellege csak 
kicsit változik, és az elvetés normál irányú összetevője 
jórészt megmarad. Éppen ezért, a karc nélküli vetők 
fázisba sorolása az esetek nagy részében csak feltételes 
lehet, még akkor is, ha látjuk a normál elvetés tényét. A 
helyzet még rosszabb a közetréseknél, ahol még az elvetés 
sem jelenik meg (vagy a terepen nem rögzíthető).

A litoklázisok, karc nélküli vetők nagy része nor
mál jellegű Mohr-töréspárként jelenik meg (20. ábra). Ez 
azt jelenti, hogy a törések csapása azonos, dölésszögük 
55-75°. A Mohr-töréspárok csapása elvileg merőleges a 
húzás irányára (ANDERSON 1951). így tekintve adataink 
3 vagy 4 töréspár meglétére utalnak. Ebből 3 pár, 
NyÉNy-KDK, ÉNy-DK és ÉÉK-DDNy-i csapással jól 
besorolható a három elkülönített feszültségtérbe. Az 
ÉÉNy-DDK-i irányú töréspár valószínűleg a második 
fázishoz tartozik, de a harmadikba is besorolható, ha 
jobbos-normál jelleget tételezünk fel (20. ábra).

A törések fázisokba sorolását alátámasztja a de
formált kőzetekre vonatkozó megfigyelésünk is. Ugyanis, 
az első fázisba sorolt vetők és közetrések jelentős része a 
Budai Márga üledékképződése alatt jött létre, amint ezt (a 
későbbiekben részletezendő) számos bélyeg alátámasztja.

E mellett, az ide sorolt töréseket a második vagy harma
dik fázis valamelyikébe sorolható vetők és közetrések 
deformálják, elvetik.

Az első fázisba soroltunk a kolostorkert északi ré
szén megjelenő. ÉK-DNy-i irányú, 55-25°dölésszögíí 
normálvetőket. A normálvetők szinszediment jellegűek, 
és a már említett márga, szenes agyagmárga telérekkel, 
beékelődésekkel együtt jelennek meg. Értelmezésük a 
telérekéhez hasonló, azaz a húzással párhuzamos törések 
lehetnek. Amennyiben e szerkezetek egy része triász 
törés, akkor -  a kapcsolódó szervesanyagdús szerkezetek
kel együtt -  egy késő triász deformációs fázishoz sorol
ható (20. ábra).

3 .2 .4 . A té rk é p e z h e tő  s z e rk e z e te k  le írá s a

A terület legfontosabb szerkezeti eleme a Gellért
hegy északkeleti oldalán futó, ÉNy-DK-i csapású vető, 
illetve vetözóna, amelyet a korábbi térképek is jelöllek 
(WEIN 1977). A vizsgált területen 2-3 ágból áll, amelyek 
a Gellért-hegyi sziklafal tövében és a Duna medre alatt 
haladnak (3. ábra). A törészónának a hegyhez legköze
lebbi ága északnyugat felől, a tabáni fúrásoknál lép be a 
térképen ábrázolt területre. A délebbi Tabán II. kút és az 
északabbi I. kút között alig 50 méter a távolság 
(ALFÖLDI 1979), viszont a triász dolomit tetőszintje 
között 91 méter a különbség; a két fúrás között vagy az 
egyiken keresztül normálvető vagy eltolódás megy át. Ezt 
igazolja az is, hogy Pávai Vájná (1936) a tabáni I-es 
fúrásban eltolódásos karcokat észlelt.

A törés a Gellért-hegy északkeleti részén, az Er
zsébet híd budai hídfőjénél a sziklafalhoz igen közel 
halad (3. ábra). Az Attila 0. és a Juventus kutakban már 
Budai Márga található a negyedidőszaki üledékek alatt. A 
törés az Árpád-IV. kúttól közvetlen keletre halad. A Duna 
alatt több ágra szakadva folytatódik. Egyes ágai a Sza
badság híd alatt, azM-801, -803 és a DM-2 fúrások 
között ismét biztosan azonosíthatók (RA1NCSAKNÉ 
2000, PRÓNAI et al. 2000) és a Közraktár utcai fúrásnál 
már a Duna bal partjára ér ki (lásd még 3.4. fejezetet).

A Rudas-fürdőtől keletre, a rakpart felé eső fúrás 
még mélyebben, a felszín alatt 86 méternél érte el a triász 
dolomitot (PÁVAI VÁJNÁ 1936). Ebből is következik, 
hogy a Juventus-kúttól keletre egy vagy több, a Dunával 
párhuzamos velöág haladhat (3. ábra). Ezek az ágak a 
Rudas fürdőtől DK-re az előbb leírt vetőággal összekap
csolódnak. A fürdőtől délre feltételezhető még egy kisebb 
vetőág, amely a rakpart alatt húzódhat. Elvetése azonban 
nem lehet nagyon nagy, mivel a levetett szárnyon (a Duna 
alatt) triász dolomit jelenléte valószínű, legalábbis a 
Szabadság híd pillérfúrásai erre utalnak. A fenti leírásból 
kiderül, hogy a tulajdonképpeni fővető a Duna medre 
alatt halad, a Gellért-hegy sziklafalánál levő kisebb 
elvetésü lehet, még ha a tájképben látványosabb is. mint a 
Duna alatti ágak.
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Ez az összetett peremvető zóna távolabb is nyo
mozható, Schafarzik és Vendl (1929) szerint ez a Budai
hegység fő (keleti) vetődési vonala. A tágabb környezetet 
ábrázoló Bouguer-anomália térképen is nagyon határo
zottan megjelenik (KORPÁS és KOVÁCSVÖLGYI 1996. 
SZAFIÁN et al. 1997). A Gellért-hegytől és az Erzsébet 
hídtól északra, lehatárolja a Várhegyet és a hármashatár- 
hegyi vonulatot. Dél felé a Csepel-sziget keleti oldalánál 
húzódik.

Az Erzsébet hídnál húzódó vetőág nyugat felé a 
hegy morfológiai pereme mentén, (a Hegyalja út mentén) 
folytatódik. Ezzel párhuzamosan, a Citadellától északra, a 
viszonylag meredek morfológia alapján töréseket tételez
hetünk fel. Az egyik ág a dolomit/eocén márga határát is 
elveti és folytatódik a triász sziklákon keresztül a Dunáig 
(16. ábra). A Szabadság hídról készített felvételeken 
több. az előzővel párhuzamos törés látszik. Éppen ezek a 
felvételek azonban azt is mutatják, hogy jelentős elvetés 
nem valószínű e törések mentén. A látszólag ÉK felé dőlő 
vastag dolomitpad felső lapja nem mutat nagyobb elvetést 
(16. ábra és SCHAFARZIK 1926).

A Gellért-hegy északi oldalán levő vetörendszer 
kibillentette az eocén-kora oligocén rétegeket. A vetők 
közvetlen közelében elvonszolódás történhetett, a Budai 
Márga dőlése (É)ÉK-i. A vetörendszer mentén azonban az 
északi, levetett blokkok DK felé billenhettek. Erre utalnak a 
Gellért-hegy északi lábáról és a Nap-hegyről (a levetett északi 
blokkból) emlegetett délnyugatias dőlések (WEIN 1977). A 
kétféle dölésirány szinfonuot alkot de ez valószínűleg nem 
rövidüléses szerkezet, csak a vető menti kibillenés és 
elvonszolás kettős hatásából fakad. Talán ehhez tartozik a 
Schafarzik és Vendl (1929) által leírt kis szinklinális a Szent 
Gellért-szobor alatt, ahol a lövető áthalad,

A hegy központi részének legnagyobb törése a 
Citadellától közvetlenül délre halad (a továbbiakban 
„Citadella-vetőnek” nevezzük. 3. ábra). A térképre 
nyugat felöl, a Kis-Gellért-hegytő! húzódik be. Ott a triász 
dolomit és a Tardi Agyag érintkezését adja 
(SCHAFARZIK és VENDL 1929). A vető gyanítható volt 
az Alsóhegyi úton (BÁLLÁ és DUDKO 1990). A Cita
della déli oldalán eocén nummuliteszes mészkő és niárgás 
homokkő, breccsa érintkezik triász dolomittal (3. ábra). 
A  vetölap egy helyen. 1-5 méter magasságban fel is van 
tárva (3* a 3. ábrán). Ettől kissé feljebb, a legfelső kis 
kilátók táján a vető eocén képződményeken belül halad és 
tulajdonképpen alig látható, csak az ellentétes eocén 
dőlésirányok utalnak rá.

Amint a KDK felé nyúló gerinc meredekebbé vá
lik, a vető ismét megjelenik. A vetölap legszebben ott 
látható, ahol az egyik ösvény éppen e falnál ér véget. A 
vetőlap alatt erősen töredezett triász dolomit, illetve 
dolomitbreccsa van. Az érintkezéstől 5-6 méteren belül, 
az eocén összleten belül is számos, kisebb párhuzamos 
vető figyelhető meg (20. ábra) és tektonikus lehet a 
breccsa-homokkö és a márga érintkezése is. Ez a vető- 
zóna meredeken, kb. 45-50°-os szögben a rakpartig 
követhető (15. ábra).

Kisebb, ÉÉK-DDNy-i csapású vetőt feltételezhe
tünk a Gellért-hegy délkeleti részén, a kolostorkert északi 
végén (3. ábra). A Magyarí (1996) által leírt törmelékes 
eocén szelvény sziklái hirtelen, meredek fallal érnek véget 
északnyugat félé. A vetőt kísérő, néhány deciméteres 
elvetésű vetők a kolostor kertjének északi végén jól 
látszanak. A vető mentén a tüzköbreccsa talpszintje itt 6 - 
10 méterrel lejjebb, a kert szintjére kerül.

A Gellért-hegy déli oldalán szintén egy vető hú
zódhat (3. ábra). Schafarzik és Vendl (1929) leírja, hogy 
a Gellért fürdő medencéjének alapozásakor a Budai 
Márga fiatalabb képződménnyel érintkezett egy vető 
mentén. A rétegek elvonszolódtak és kb. dél felé 50°-ban 
dőltek. A vető létezését alátámasztják Hnrusitzky (1939) 
adatai is. aki szerint a fürdő északi részén Budai Márga. 
déli részén középső oligocén agyagot ért 2-2 fúrás. A vető 
valószínűleg két ágra oszlik, az északabbi a Kelenhegyi út 
mentén haladhat. A Gellért II. kútban. 8 és 9 méter mély
ség között eocén tűzkőbreccsát fúrtak. Pálfy (1928) 
szerint a breccsa egy dél felé dőlő vető mentén becsípett 
közetblokk. Ez a vetözóna és a Citadella-vető nyugat félé 
a Budai-hegyek déli oldalán húzódó Budaörsi zónába 
csatlakozik. A Citadellától délre, a játszóterektől nyugatra 
kapcsolatot tételezhetünk fel a két vetőzóna között 
(FODOR etal. 1994).

3 .3 . A  G e l lé r t-h e g y i  tö r é s e k  k o ra ,  je l le g e  és 
f e j lő d é s tö r té n e te

E fejezetben összefoglaljuk a törések korára vo
natkozó adatokat. Ezeknek, valamint a feszültségtér 
történetének ismeretében megadható a vetők jellege 
(mozgástipusa) és egyszerűsített fejlődéstörténete (22. 
ábra).

A törések korára többféle megfigyelésünk van. 
Egyrészt, a szinszediment vagy kőzettéválás alatti 
törések közvetlenül megadják a töréses deformáció 
korát. Másrészt, a már diagenizálódott üledék koránál a 
benne megjelenő törés fiatalabb. Ha egy nagyobb vető 
két oldalán eltérő korú kőzet van, akkor a vető utolsó 
mozgásfázisa a fiatalabb üledéknél nem lehet öregebb, 
azaz a vetővel egykorú vagy még fiatalabb. A Gellért
hegy esetében a problémát az okozza, hogy a törések 
több fázisban működtek. Ezért, ha nem szinszediment 
mozgással van dolgunk, csak a legfiatalabb 
mozgástípus korára tudunk becslést adni. Kis terület 
esetében a kormeghatározást segíti a környezet ismert 
szerkezetfejlödése is.

A márgával vagy mészkövei kitöltött hasadékok 
(üledékes telérek) közvetlenül jelzik a hasadék kinyílásá
nak korát. A ntárgában ősmaradvány nem található, de 
litológiailag megegyezik az eocén bázistörmelékek kötő
anyagával, illetve a Budai Márgával. A márga telérek 
mellett, Magyari (1996) nummuliteszes mészkőkitöltést 
igazolt a Gellért-szobomál.
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22. ábra. A késő eocén-kora oligocén szinszedimenl Citadella vető mozgásának elvi ábrája (Fodor L. 200!)
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23. A -B  ábra. A Gellért-hegy és környezete szerkezetfejlődésének modellje (Fodor L. 2001).
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24. ábra. Földtani szelvény a Szabadság híd alatt, a 4-es metró tervezett nyomvonala közelében <Fodor L. 2001)
O = Negyedidőszak. 'O h  = Törökbálinti HomokkőF„ t01 1 = Kiscelli Agyg F., 'O lt = Tardi Agyag F.. bE.<-OI; = Budai 
Márga F., "Ej = Szépvölgyi Mészkő F„ sEhrs = homokkő, breccsa márgában és alatta, ’~'Tj = Sashegyi Dolomit F. vagy

Fődolomit F.

Ezek alapján a hasadékkitöltések nagy része 
valószínűleg késő eocén-kora oligocén korú, a Budai 
Márgával egyidős, Ezzel szemben, egyes szervesanyagdús 
rétegek és üledékes telérek kora felső triász, 
következésképpen egy késő triász deformációs fázist 
jelezhetnek (21. ábra).

A Citadella-vető keleti szakasza további bizonyí
tékokat ad a késő eocén-kora oligocén deformációra 
(MAGYAR1 1996, 23. és 24. ábra). Nagy méretben 
szinszediment és/vagy közettéválás alatti mozgásra utal a 
Citadella-vető menti eocén rétegek meredek. 45° körüli 
dőlése és az a tény, hogy a törmelékes rétegsor a meredek 
dőlésű szakaszon igen vékony. Amig itt 3-5 méterrel 
számolhatunk, a kolostorkert felett 20-30 m a fennmaradt 
szárnyon, a Citadella alatt 5-15 m vastagság észlelhető. A 
vető menti rétegvékonyodást a kolostorkerti triász dolo
mittömb levetödése okozta (23. ábra). A mozgás közben 
az éppen csak leülepedett eocén sorozat mintegy rákenö- 
dött. rávonszolódott a vetőlapra. Mivel azonban az üledék 
már némileg konszolidálódott, a rétegek nem szakadtak el 
teljesen, hanem megnyúltak. A rákcnödést, megnyúlást 
gyakori üledékrogyás, a rétegek elszakadása, majd a 
leszakadt rész gravitációs áthalmozása kísérte, ennek 
jegyei a levetett és fennmaradt blokkban egyaránt meg
vannak (FODOR és KÁZMÉR 1989. MAGYAR! 1996).

Szintén a szinszediment /szindiagenetikus képződést 
mutatja, hogy a triász/eocén határon sejthető vető felfelé 
nem követhető azon a szakaszon, ahol a Citadella alatt 
közvetlenül már mindkét oldalon eocén képződmény 
húzódna (15. és 23. ábra). Amennyiben a vető az eocén 
üledékképződés után keletkezett volna, a vető a Citadella 
alatti eocén sorozatot is átvágta volna.

Az eocén képződményeken belül számos kisebb 
szinszediment vető van, főleg az elvékonyodott szaka
szon. E kisebb vetőktől távolodva, a rétegek, lantinák 
vastagsága nőhet, és a lantinák dölésszöge a rétegsorban 
felfelé csökkenhet, még méternél kisebb távolságon belül 
is (25. ábra). Egyes lantinák a vetőnek támaszkodva 
teljesen kiékelődhetnek. Ez egyértelműen a levetett blokk 
ülepedés közbeni süllyedésére utal.

Az északkeleti peremvetővel párhuzamos eocén 
mészkő hasadékkitöltések a vető késő eocén mozgására 
adnak közvetett bizonyítékot. Ugyanakkor, nagyobb 
elvetést csak a felszíni és fúrásbeli rétegsorok részletes 
összehasonlítása adna (231A ábra).

A feszültségtér alapján (ÉÉK-DDNy-i húzás, kis
mértékű NyÉNy-KDK-i kompresszió) a Citadella-vető 
jobbos normál, egyes szakaszain jobbos eltolódásos 
jellegű, míg az északkeleti peremvetö normál vagy balos 
normálvetö lehetett (231A ábra).
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25. ábra. Szinszediment mikrovető eocén homokkőben a 
Cjtadella vető mentén (Magyari A. 1996).

A Citadella-vető keleti szakaszán az eocén törme
lékes kőzetek és a Budai Márga diagenezis utáni 
deformációt nem mutat, úgy tűnik, ez a vetöág Budai 
Márga lerakódása után befagyott. Viszont a vető nyugati 
szakaszának mozgása folytatódott a Budai Márga lerakó
dása után is (23IA ábra). Ezt bizonyítja, hogy a Gellért
hegy nyugati részén és a Kis-Gellért-hegyen már a triász 
és az oligocén Tardi Agyag érintkezik (SCHAFAR7IK és 
VENDL 1929). Ugyancsak kora oligocén utáni mozgást 
mutat a déli. Gellert fürdőnél húzódó K-Ny-i vető (23IB 
ábra). Valószínű, hogy a két vetöszakasz a Budai 
Márga/Tardi Agyag határ közelében levő átkötéssel 
összekapcsolódott.

A vetők mozgásának jellegében (az eocénhez ké
pest) változás nem várható. így a déli vető és a Citadella
vető jobbos eltolódásos vagy jobbos normál vetös moz
gástípusú, az átkötő szakasz normálvetö lehetett. Az 
északkeleti peremvetö ekkor is mozoghatott, de a későbbi 
fázisoktól nehéz az elválasztás. Új szerkezeti elemek 
lehetnek azok a NyÉNy-KDK-i normálvetök. amelyek a 
Gellért-hegy keleti sziklafalát metszik, de 10-20 méternél 
nagyobb elvetés nem kötődik hozzájuk (23IB ábra).

A poszt-üledékes vetőmozgások kora oligocén 
utániak, pontosabb kor a területen nem adható meg. A 
Budai-hegység közeli és a Pannon-medence általános 
analógiája alapján késő oligocén-eggenburgi időzítés 
lehetséges (FODOR et al. 1994. 1999).

A következő. ÉK-DNy-i húzásos feszültségtér ak
tiválhatta leginkább a Gellért-hegy északkeleti peremve
tőjét (23IC ábra). A felszínen a karcos vetők az eocént is 
érintik. A vető ágai a Szabadság híd alatt már az oligocén 
formációkat, sőt, az eggenburgi homokkövet is elvetik 
(.RAINCSÁKNÉ 2000 )'Kókay (1990) szerint a levetett 
keleti (pesti) oldalon a középsö-bádeniben sok Kiscelli 
Agyag galacsin és áthalmozott bádeni klaszt van. Ez arra 
utalhat, hogy a bádeni során a keleti peremvető működött, 
és nyugati szárnya relatíve kiemelkedett. Budai-hegységi 
analógiák alapján a normálvetők mozgására az ottnangi-

szarmata periódus valószínű (FODOR et al. 1994,1999), 
ami egybeesik a Pannon-medence riftesedésével.

A vetők jellege ebben a fázisban egyértelműen 
normál. Csak a déli vető esetében számolhatunk jobbos 
eltolódással (23/C ábra). Az északi peremvetö mentén 
ekkor keletkezhettek azok az eltolódásos karcok, amelye
ket a tabáni fúrásokban Pávai Vájná (1936) észlelt.

A Gellért-hegy északkeleti peremvetője dél felé 
(Csepel-sziget) még a késő miocén üledékeket is érintheti, 
így működése egészen fiatal, pliocén-negyedidőszaki is 
lehet (CSONTOS et al. 2001). Ezek az adatok egy többé- 
kevésbé folyamatos vagy legalábbis felújuló működésre 
utalnak. Ebben az utolsó fázisban az északkeleti perem
vető jobbos normál jellegű lehetett (23ID ábra). Új 
(felújuló) vető a kolostorkerttől északra aktiválódhatott, 
balos normál mozgástípussal.

3 .4 . S z e rk e z e tfö ld ta n i  m o d e ll a  G e llé r t-h e g y  
d é lk e le t i  e lő te ré r e  (a  te rv e z e t t  4—es m e tró  D u n a  

a la t t i  s z a k a s z á ra )

A Duna medrének és partjainak a Szabadság híd 
környéki szakaszáról több publikáció és kéziratos jelentés 
készült. Ezek részletesen leírják a kutatófúrások rétegso
rát, hidrológiai viszonyait és kísérletet adnak a szerkezeti 
elemzésre (HEGYI et al. 1981, AUJESZKY et al. 1985. 
GEOV1L 1999. RAINCSÁKNÉ 2000. JUHÁSZ 2000, 
PRÓNA1 et al. 2000). Amíg a rétegsor megadásánál nem 
tapasztalunk a különféle munkák között lényegi eltérése
ket, addig a szerkezeti viszonyok leírásában, a törések 
lefutásában, levetésének irányában már jelentős különb
ségek adódnak. Ezt szemlélteti a Geovil kutatási jelentés
4. fejezete, ahol egymás mellé kerültek a különféle időben 
és részben eltérő alapon meghúzott vetők. Az is egyér
telmű. hogy a 3 új fúrás jelentősen változtatott a korábbi 
egyszerűbb szerkezeti képen is (GEOVIL 1999, 
RAINCSÁKNÉ 2000).

Jelen munkánkban nem vállalkozunk e terület 
részletes ismertetésére, hiszen ezt az említett munkák már 
megtették. Ugyanakkor, a Gellért-hegyi felszíni és táró
beli ismereteink alapján, ahhoz hasonló módon egy új 
szerkezetelemzést adunk. Ennek megfelelően, a szelvé
nyen és a térképen a főbb vetőket ábrázoltuk Az ábrá
zoltnál nyilván nagyobb lehet a lényeges elvetést nem 
okozó, zárt vagy nyílt törések száma. Bár ezek a metró
építésnél fontosak lehetnek, munkánkban erre nem térünk 
ki. Szerkezeti értelmezésünket nehezítette, hogy a fúrá
sokban mért rélegdölés szöge sem került bemutatásra (a 
dölésirány nyilván nem is ismert).

A Duna meder negyedidöszak alatti részének leg
nagyobb vetözónája több. párhuzamos elemből áll. A 
legkeletibb a K-18 és a DM-2 fúrások között haladhat 
(RAINCSÁKNÉ 2000). Mivel a DM-2 fúrásban megjele
nik a Kiscelli Agyag, illetve annak talpa, és az M-801- 
ben nem. Így a kettő között egy újabb vetöág húzódhat (3. 
és 24. ábra). Az M-801 és M-803 fúrásokban, kb. 43

87



méter alatt több karszthasadék, nagy maghiány, iszap
veszteség volt tapasztalható (GEOVIL 1999), amelyet egy 
vetőzónaként értelmezhetünk. E mentén tektonikusán 
érintkezik a kivékonyodott Budai Márga és a triász 
dolomit (M-803). Az M-801 és 802 fúrások között újabb 
vetőt tételezhetünk fel. ha az eocén rétegek DNy-i dőlésé
vel számolunk (GEOVIL 1999. kutatási jelentés 4. feje
zete, JUHÁSZ 2000). Ezt a vetőt láthatjuk a K-5-ös 
szeizmikus reflexiós szelvényben is (PRÓNAI el al. 
2000).

Mindezen vetők északnyugat és délkelet felé. csa
pás mentén összekapcsolódhatnak, de akár párhuzamosak 
is maradhatnak. Annyi bizonyos, hogy dél felé, a Köz
raktár utcai fúrásban a vetözóna ismét megjelenik és ott a 
Kiscelli Agyag tektonikusán triász dolomittal érintkezik 
(<ORAVECZ in BÁLDl et al. 1980, GEOVIL 1999). Ez a 
vetönyaláb alkotja a Budai-hegység fő keleti peremtöré
sét. Együttes elvetése több száz méter lehet (a Gellért
hegy teteje és a Közraktár utcai Kr-1 fúrás között mini
mum 700 m). A vetözóna a gravitációs anomália térképen 
is remekül látszik. További folytatását a Csepel-sziget 
keleti oldalán valószínűsíthetjük.

A vetözóna legnyugatibb ágát felszíni megfigyelé
seink is rögzítették az Erzsébet híd budai hídfőjénél (3. 
ábra). A felszínen és a táróban több olyan karcos vetőt 
mértünk, ami a nagy' vetőzónával párhuzamos. E 
mezovetök a legtöbb esetben normál elmozdulást mutat
tak (20. ábra). A feszüllségtér-meghatározás alapján EK- 
DNy-i húzás hozhatta létre a mezöveteket és valószínűleg 
a párhuzamos nagy normálvető-zónát is (23IC ábra).

A  szelvényekben rátolódásra utaló egyértelmű bi
zonyítékot nem találtunk. Az M-801és 803 fúrásban 
fellépő (29-35 m körüli) esetleges kisebb rétegismétlődés 
nem kizárt (GEOVIL 1999. RA1NCSÁKNÉ 2000), de 
lehetséges, hogy a Budai Márga és a Tardi Agyagjelentös 
litológiai változékonyságú átmenetével állunk csak 
szemben.

Az M-802-es fúrás és a Gellért Szálló között több 
kisebb normálvető valószínű, hol északkeleti, hol délnyu
gati levetési iránnyal (3. ábra). E vetők közül az egy iket a 
K-5-ös szeizmikus szelvény szintén kimutatta (PRÓNAI 
et al. 2000). Mivel e vetők jórészt párhuzamosak a na
gyobb normálvetö-zónával, így ezek is normál kinemati- 
kájúak lehetnek.

A terület másik fontos szerkezeti eleme egy K—Ny- 
i vetőzóna. Ez legélesebben a DM-5 és 298-as fúrás 
között mutatható ki, ahol a triász dolomit legalább 150 
méterrel dél felé levetett helyzetbe kerül (3. és 24. ábra). 
Nyugat felé ez lehet az a törés, amit Schafarzik és Vend! 
(1929), valamint Pálfy (1928) is említ a Gellért fürdő 
alapozásakor; ott Budai Márga és Kiscelli Agyag (?) 
érintkezett egymással. A Gellért fürdőtől keletre, rövid 
szakaszon akár két vetöág is lehetséges, a DM-4 és DM- 
3, illetve a DM-1 és DM-3 fúrások között. A bizonyta
lanságot az okozza, hogy a DM-3 és DM—4-es fúrások 
nem érték el a triász aljzatot. Ennek ellenére a vető ott 
még biztosan megvan, hiszen ilyen rövid szakaszon az

elvetés nem fogyhat el, és keresztvető sem veti el jelentő
sen. Még tovább kelet felé a K-Ny-i irányú törés lefutása 
bizonytalan. Az ÉNy-DK-i csapású nagy fővető keresz
tezi és valószínűleg el is mozdítja. I.egkeletebbre a T-6 
fúrástól délre haladhat, de ezen a szakaszon erősen csök
kenő elvetést tételezünk fel. Ez a jelentős K-Ny-i csapású 
vető párhuzamos a Citadella ferdevetővel, így szintén 
jobbos eltolódás vagy jobbos normál vető lehet, a pontos 
mozgástípus a közvetlen adatok hiányában nem adható 
meg (23/A és 23IB ábra).

4 . K a r s z tf ö ld ta n i  é r té k e lé s

4 .1 . A z  i s m e r t  b a r la n g o k  é s  ü re g e k ,  a  
r e p e d e z e t ts é g ,  a  n y i to t t  r e p e d é s e k ,  a  l in e á r is  

b re c c s á s  z ó n á k  é s  a  le p e lb re c c s á k  g e o m e tr iá ja .

A Gellért-hegy tárgyalt képződményei közül a 
felső triász Sashegyi Dolomitban, a felső eocén bázis- 
konglomerátumban-lepelbreccsában és Szépvölgyi Mész
kőben, a felső eocén-alsó oligocén Budai Márgában és a 
pleisztocén édesvízi mészkőben találhatók barlangok és 
üregek. Az említett formációk közül a Szépvölgyi Mész
kőnek és az édesvízi mészkőnek vizsgálatunk célja szem
pontjából nincs jelentősége. A többi formációra az ürege- 
sedésen túlmenően jellemző a repedezettség és nyitott 
repedésrendszerek, továbbá a lineáris breccsás törészónák 
fellépése is. A továbbiakban a felsorolt formációk e 
tulajdonságaira vonatkozó adatokat összegezzük.

A Sashegyi Dolomitból ismert üregek és barlangok 
nagyobb része tektonikus hasadék-(forrás(barlang, kisebb 
része izometrikus kőfülke. A hasadékbarlangok maximá
lis hossza 5-6 m, szélessége néhány cm és 2 m közötti, 
míg magassága elérheti a 3,3 m-t. Az izometrikus köfül- 
kék maximális szélessége 3,5 m, mélysége pedig 3-8 m.

A Gellért-hegyi táró dolomitjában barlang nincs, és 
nyitott hasadék. valamint üreg is alig fordul elő. A nyitott 
hasadékok zöme néhány cm széles, s közöttük csak 
szórványosan találhatók oldott falú és kristályos kalcittal 
bekérgezett hasadékok. A ritka, szintén kristályos kalcittal 
bélelt üregek átmérője nem haladja meg a 0,2 m-t.

A dolomit tagoltságára, látszólagos és repedés- 
porozitására vonatkozó mért adatokkal nem
rendelkezünk. Ezért Kieb et al. (1993 a, b) adatait analó
giaként elfogadva feltételezzük, hogy a Sashegyi 
Dolomitot tagoló felületek távolsága 10-15 cm, míg a 
közettömeg látszólagos porozitása 4.0-9.6 térf. %, 
repedésporozitása pedig 0,07-0,1 m3/m3 között változhat.

A báziskonglomerátumban és lepelbreccsában ta
lálhatók a legnagyobb méretű és részben freatikus jellegű 
barlangok (11., 12. és 13. ábra). Közülük különleges 
méreteivel kiemelkedik a Gellért-hegyi-barlang (Iván- 
barlang vagy Sziklakápolna), amelynek nyílása a bejára
tánál 6 m magas és 12 m széles. Tágas, boltozatos csar
noka pedig 12 m hosszú, 11 m széles és 8-13 m magas. 
Ennél valamivel kisebb az eredeti állapotában zárt ka-

8 8



verna jellegű Aragonit barlang, amelynek 1963-as feltárá
sakor megállapított méretei a következők: hossza 10 m, 
szélessége 8 m és magassága eredetileg 1-1,5 m. A 
Oellért-hegyi-barlanghoz csatlakozó fülkék hossza maxi
mum 9 m szélessége 2,6-5,5 m, magassága pedig 2,5- 
3,0 m között változik. Ezek mellett, elsősorban a felszí
nen. igen sok kisméretű (néhány cm-néhány dm átmé
rőjű) izometrikus gömfülke volt megfigyelhető. A 
lepelbreccsát sűrű. nagyrészt nyitott repedéshálózat járja 
át, míg a lineáris breccsás zónák közül kiemeljük a 
Citadella vető több méter széles övét. Ami a breccsa 
geometriáját illeti, az az ismert szelvények alapján lapos, 
1-25 m között változó vastagságú és több száz méter 
hosszú lepelszerü test, amely vizsgálataink szempontjából 
kitüntetett és egyben kritikus képződmény.

Noha a Szépvölgyi Mészkőben is találhatók kis
méretű gömbfülkék és üregek, ezeket a formáció kis mé
retei és foltszerű elterjedése következtében nem 
tárgyaljuk.

A Budai Márgából szinte kivétel nélkül csak hasa- 
dék(fonrás)barlangokat ismerünk. Ezek maximális hossza 
elérheti a 27 m-t, észlelt legnagyobb szélessége 0,65-2,25 m 
közötti, míg magassága 3,0-6.5 között változhat. Az erősen 
repedezett kőzetben sok nyitott repedés található, azonban 
ezek szélessége ritkán haladja meg az l-2cm-t. A 
jelentősebb törésekhez kapcsolódó lineáris, nyitott 
breccsazónák vastagsága a fűrásleírások alapján 1-2 m 
lehet. A Budai Márga esetében sem rendelkezünk a

tagoltságára, látszólagos és repedésporozitására vonatkozó 
mért adatokkal. így ismét Kieb el al. (1993 a, h) adatait 
használjuk analógiaként és feltételezzük, hogy a Budai 
Márgát tagoló felületek távolsága 5-10 cm, a közettömeg 
látszólagos porozitása 13,7-18,8 térf. % és repedés- 
porozitása pedig 0,38-0,62 rn’/m3 között változhat.

A lukacsos és üreges édesvízi mészkőből ismert, 
néhány kisméretű barlang vizsgálatunk tárgya szempont
jából érdektelen.

4 .2 . A z  a lk a lm a z o t t  s z e rk e z e t-  és k a r s z tfe j lő d é s i  
m o d e ll

A Gellért-hegy és környezete szerkezetalakulásában és 
karsztfejlődésében kitüntetett szerepe van a triász és eocén 
képződmények közötti összetett regionális unkonformitásnak 
(2. és 26. ábra), amely a Sashegyi Dolomitot és a fedőjében 
települő felső eocén báziskonglomerátumot, lepelbreccsát 
választja el. Ez egyben a karsztfejlődés szempontjából is 
kitüntetett szubaerikus határfelület és alatta az idősebb triász 
platform karbonáttömeg eltemetett, policiklikus paleokarszt 
szintjei várhatók.

A Gellért-hegy szakaszos paleokarszt fejlődésében 
a legjelentősebb az első. a késő eocénben induló karsztfá- 
zis (26. ábra).

26. ábra. A Budai-hegység paleokarszt fejlődésének modellje (Korpás L. 2001).
Jelmagyarázat: I -‘első-másodrendű interregionális összetett unkonformitás, 2=harmad-negyedrendü

szintektonikus unkonformitás, 3=negyed-ötödrendű egyszerű unkonformitás

Ennek környezetére a medenceperemi helyzet, a 
gyors transzgressziv üledékképződés, valamint a tagolt, 
meredek sziklás tengerparti morfológia a jellemző. 
Korrelatív üledékei a triász formációk hasadékait és 
üregeit kitöltő báziskonglomerátumok, hidraulikus

breccsák és laminált iszapos üledékek. Ez különösen 
szembeötlő a Gellért-hegyen, ahol a sziklás tengerparti, 
erősen tagolt morfológiát tükrözi a báziskonglomerátum- 
lepelbreccsa felépítése, aktív törések menti hirtelen 
vastagságváltozásai, valamint a neptuni telérek gyakori

89



sága. Ekkor alakulhattak ki a Sashegyi Dolomitban az 
unkonformitás alatti, változó méretű üregek, valamint a 
báziskonglomerátum-lepelbreccsa összletből ismert 
Gellért-hegyi-Aragonit-barlangi rendszer. Ezen értelme
zés szerint ezeket a barlangokat és a hozzájuk kapcsolódó 
üregeket a Csillag-hegyről Kriván (1959) által leírtakhoz 
hasonlóan sziklás tengerparti abráziós eredetűnek tartjuk. 
Felső eocén korukat az Aragonit-barlangban található 
korrelatív üledékek, azaz a báziskonglomerátummal 
azonos breccsakitöltések és a kísérő neptuni telérek 
igazolják. Hasonló környezetben képződhettek a Szép
völgyi Mészkő néhány méter vastag, kis kiterjedésű 
foltzátonyainak üregei és a Budai Márga kisméretű 
hasadék(forrás)barlangjai is. A rózsadombi analógiák 
alapján (KORPÁS 1998. KORPÁS et al. ip99) a karszt- 
rendszer marin freatikus fáciesü lehetett.

Az így kialakult karsztrendszer a 34,6 millió évvel 
ezelőtt lezajlott globális tengervízszint emelkedés 
(KORPÁS el al. 1999) következtében elsüllyedt, és azt a 
Budai vonaltól KDK-re elhelyezkedő pelágikus elötérme- 
dence pelites üledékei (Budai Márga, Tardi Agyag) 
fedték le. A közeli Wein paleovulkán (KORPÁS és KO
VÁCSVÖLGYI 1996) működésével kapcsolatos, késő 
eocén-korai oligocén (35-30 Mé) magas hőmérsékletű 
hidrotermális karsztfázis (26. ábra) az eltemetett karszt- 
rendszert felülírva jellegzetes ásványegyüttest hozott létre, 
kalcittal, barittal és fluorittal.

A Gellért-hegy és környezetének karsztrendszere a 
korai miocénben érte el maximális betemetődését. mint
egy 700 m-es fedőüledék vastagsággal. Lassú exhumáló- 
dása ezt követően indult meg. amelynek eredményeként a 
késő pliocénben (kb. 3.5 Mé) a Gellért-hegy horsztja és 
környezete szubaerikussá vált. így a korábbi paleokarszt 
szintek üregeikkel, barlangjaikkal, valamint kitöltő 
üledékeikkel és ásványktválásaikkal együtt fokozatosan 
feltáródtak.

A regionális fejlődéstörténeti modellek alapján az 
eltemetett karsztrendszer csaknem 30 millió évig tartó 
exhumálódási folyamatát 15-14 millió év táján újabb, a 
középső miocén vulkanizmussal kapcsolatos termális 
esemény (26. ábra) szakíthatta meg.

Az utolsó, alacsony hőmérsékletű, részben termális 
karsztfázis a pleisztocén tavi. édesvízi mészkő alatti 
regionális unkonformitáshoz kapcsolódik (26. ábra). A 
máig formálódó karsztrendszer környezetére ismét a 
medenceperemi helyzet és az intenzív szakaszos kiemel
kedés a jellemző. Korrelatív üledékei a Gellért-hegyi- 
barlangban. valamint a hegytető kisebb üregeiben talál
ható szárazföldi gerinces ősmaradványok csontjait tartal
mazó vörös agyagok, valamint az Aragonit-barlangban 
található limonitos, muszkovitos folyóvízi homok anyagú 
kitöltő üledékek, illetve a jelenleg is aktív forrásbarlan
gokban található alacsony hőmérsékletű termális ásvány
kiválások és barlangi képződmények.

A fentieket összefoglalva a Gellért-hegy és kör
nyezete karsztrendszerének javasolt kronológiai és gene
tikai modellje következő:

1. Késő eocén karsztfázis (?-34,6 Mé): sziklásparti, marin 
freatikus abráziós barlangok, üregek és neptuni telérek. 
A karsztrendszer hirtelen betemetödése: 34,6 Mé.

2. Késő eocén -  kora oligocén, magas hőmérsékletű 
termális fázis (35-30 Mé): magas hőmérsékletű, hid
rotermális ásványkiválás a freatikus övben, sekélybe- 
temetődés mellett.
A karsztrendszer betemetődésének maximuma és az 
exhumálódás kezdete: kb. 25 Mé.

3. Középső miocén (?) termális fázis (15-14 Mé): ala
csony hőmérsékletű hidrotermális ásványkiválás a 
freatikus övben, sekélybetemetődés mellett.
Az eltemetett karsztrendszer felszínrelépésének kez
dete: kb. 3,5 Mé.

4. Pleisztocén: tavi, részben alacsony hőmérsékletű 
termális fázis: szubaerikus vadózus karsztrendszer 
reziduális és alluviális kitöltő üledékekkel, valamint 
alacsony hőmérsékletű termális kiválásokkal és bar
langi képződményekkel.

4 .3 . A  te r v e z e t t  4 - e s  m e tr ó  D u n a  a la t t i
s z a k a s z á n a k  k a r s z t f ö ld ta n i  é r té k e lé s e

A 4-es metró vonalvezetése szempontjából kriti
kus képződményeknek (2. 3. és 24. ábra) a felsőtriász 
Sashegyi Dolomitot, a felső eocén báziskonglomerátumot 
és lepelbreccsát. a felső eocén-alsó oligocén Budai 
Márgát és ezeknek települt vagy tektonikus kontaktusait, 
valamint az előbbieknek az alsó oligocén Tardi Agyaggal 
alkotott tektonikus zónáit tekintjük. Az általunk megadott 
földtani kép és szelvény (3. és 24. ábra) noha egyszerűbb 
a korábbiaknál (GEOVIL 1999. RA1CSÁKNÉ 2000. 
PRÓNAY el al. 2000), a Duna alatti dolomithorszt lehatá
rolásában, eróziós és tektonikus kontaktusainak kijelölé
sében meglehetősen hasonló az idézettek által vázolthoz.

A vonalvezetés legkényesebb szakasza a tri- 
ász/felső eocén határképződmények több méteres morfo
lógiai tagoltságot is elérő zónája, amelyik kitüntetett 
karsztfelület. Következésképpen ezen a határon, továbbá 
alatta és felette olyan, üledékkel kitöltött vagy vízzel teli 
és eddig felderítetlen üregek fordulhatnak elő. amelyek 
méretei:

a Sashegyi Dolomit esetében a 6 m-es hosszúsá
got, a 2 m-es szélességet és a 3,5 m-es magasságot, a 
báziskonglomerátum és lepelbreccsa esetében pedig a 
12 m-es hosszúságot, a 11 m-es szélességet és a 13 m-es 
magasságot is elérhetik.

A Budai Márgában elsősorban hasadék (forrás) 
barlangok fordulhatnak elő. és ezek a formáció bázis
szintjeiben várhatók. Hosszuk az ismert analógiák alapján 
27 m szélességük 2,25 m míg magasságúk 6,5 m is lehel.

Ami a tektonikus kontaktusokat illeti, a Sashegyi 
Dolomitot, a báziskonglomerátumot és lepelbreccsát, 
valamint a Budai Márgát egymástól vagy bármelyiküket a 
Tardi Agyagtól elválasztó nyitott törések meredek, lega

90



lább hatvan fokos dölésüek, s szélességük a felszíni, 
valamint fúrási adatok alapján elérheti a 2 m-t. E törések 
közül különösen fontos a metró tervezett nyomvonalát 
metsző ENy-DK irányú, legalább három vonalból álló 
vetönyaláb. amely a sasbércet K felől határolja le. Az 
átvezetés másik, törések által tagolt szakasza lehet az a 
KEK-NyDNy irányú jobbos eltolódási öv, amelyik 
Gellért-hegyet dél felöl határolja le. Ez a zóna a Duna- 
jobbparti fúrások és korábbi felszíni földtani megfigyelé
sek alapján jól kijelölhető és a Duna alatti szakaszon a H- 
2 szeizmikus szelvényben a sasbércet D felől lehatároló 
K-Ny-i csapású töréssel (PRÓNAY ET AL. 2000) 
azonosítható.
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