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BEVEZETÉS

A Budai-hegységgel Sz a b ó  J., H o f m a n n  K. és Sc h a f a r z ik  F. óta rendszeresen 
senki sem foglalkozott, holott a Budai-hegység a Magyar-középhegység szerkezetkutatá
sának kulcspontja. Felismerve a hegység szerkezetföldtani kulcshelyzetét, valamint azt, 
hogy fővárosunk festői hegyvidékéről már ideje lenne tektonikai szempontból is korszerű 
földtani térképet szerkeszteni, a M. Á ll. Földtani Intézet megbízásából 1969-től 1974-ig 
tektonikai reambulációt végeztem, amelynek eredményeként szerkesztettem meg azt a 
négy tektonikai térképváltozatot, amelyek a hegység szerkezetföldtani fejlődését igye
keznek szemléltetni.

A hegység szerkezetalakulását nyomon követve, jól elkülöníthető szerkezeti eme
letek és alemeletek szerint szerkesztettem meg az egyes térképváltozatokat, amelyek a 
mai állapotot ábrázolják, a felettük települő szerkezeti emeletek képződményei nélkül. 
Ezen változatok a következők:

/. Fedett földtani térkép, amelyen pleisztocén és holocén — tektonikai szempontból 
is fontos — képződmények és szerkezetek vannak feltüntetve.

2. Fedetlen földtani térkép a pleisztocén és holocén képződmények elhagyásával 
készült, a pleisztocén szerkezeti vonalakat azonban feltüntettük — akárcsak a többi válto
zaton a fiatalabb szerkezeti elemeket — miután azok az idősebb képződményeket is 
érintették.

3. Oiigocén képződmények alatti földtani térkép című változat a szétdarabolódásos 
szerkezetalakulás előtti helyzetet tünteti fel, vagyis a neoalpi ciklus előtti képződmények 
mai helyzetét ábrázolja.

4. Eocén képződmények alatti földtani térkép a mezoalpi ciklus e lőtti képződ
mények helyzetét ábrázolja. Tektonikai szempontból talán ez a legérdekesebb, mert ezen 
a változaton látható legvilágosabban az eocén transzgresszió előtt lezajlott kréta-orogén 
fázisok hatására kialakult szerkezeti kép.

A térképek, mint már említettem, a mai állapotot ábrázolják, azok nem rekonstruált 
paleotektonikai térképek. Ilyenek a szöveg között találhatók.

A Budai-hegység tektonikájának megismeréséhez, a vertikális fejlődésmenetet ábrá
zoló kronotektonikai táblázat nyújt segítséget. Ezen a rétegsort, tektonikai és magmatogén 
eseményeket tüntettünk fel. A földtani szelvényen a hegység belső felépítését szemlél
tetjük. A szövegben a rétegtani rész célja a térképeken feltüntetett képződmények ismer
tetése, de a hangsúly a fejlődéstörténeti és tektonikai leíráson van. A dokumentáció
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jellegű fényképanyag a fejlődéstörténeti eseményeket, jellemző kőzeteket, tektonikai 
elemeket, morfotektonikai formákat ismerteti.

Habár a témakör igen nagy, igyekeztünk azt rövidre fogni és tömören közölni 
mondanivalónkat. A részletekre vonatkozólag az irodalomjegyzékben feltüntetett mun
kákból kaphat választ az olvasó.

Budapest, 1974. december

D r . W ein  G y ö r g y
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KUTATÁSTÖRTÉNET

A Budai-hegységről már B e u d a n t  F. S. (1822) és Pe te r s  K. (1857, 1859) óta 
számos leírás és még ma is használható földtani térkép jelent meg, de mindegyikből 
hiányzik a szerkezeti mozgások okozta deformációk szelektált ábrázolása és értelmezése 
(Sz a b ó  J. 1856, 1858, 1879; H o f m a n n  K. 1871; H a l a v á t s  G v . -  Sc h a f a r z ik  F. 
1902; Sc h a f a r z ik  F. — Pá l f y  M. — Sc h r é t e r  Z. 1921 -ben készüIt kéziratos térképét 
H o r u s it z k y  H. használta fel 1939-ben kiadott hidrogeológiai térképéhez). Egyedül 
K o c h  A. (1871) munkájában találunk olyan megállapításokat, amelyek a szerző korát 
megelőző messzemenő tektonikai megfigyeléseire, és következtetéseire utalnak. A Nagy- 
Kevély morfotektonikai formáját a képződmények dőlésviszonyaival hozza összefüggésbe. 
Észleli a Hármashatár-hegy és Nagy-Kevély dőlésviszonyaiból, hogy a Pilisvörösvári-völgy 
tengelye mentén antiklinális húzódik (solymári antiklinális). Végül úgy véli, hogy a Pilis 
kialakulása, megelőzve a „trachyt" kitöréseket, az Alpok keletkezésével hozható kapcso
latba. A „trachyt" vulkanizmus már készen találta a Pilis szerkezetét. Ez utóbbi meg
állapítását végülisa részünkről fo ly ta to tt reambuláció igazolta.

Tektonikai szempontból figyelemreméltók T a e g e r  H. (1914), Ro z l o z s n ik  P. 
(1925—28), Sc h a f a r z ik  F. (1902) munkái, akik kiemelik a vetők menti harmadidőszaki 
szerkezetalakulás elsőrendű fontosságát. Ez érthető is, hiszen a legjellegzetesebb és ma is 
jól megfigyelhető, morfológiailag is jól megkülönböztethető töréses szerkezetek ebben az 
időszakban keletkeztek.

Sz e n t e s  F. (1934) a Nagy-Kevély szerkezetalakulását már kronologikus sorrend
ben ismerteti és a Solymári-árok boltozatának kialakulását az idősebb mozgások terhére 
írja. A nagy törések, bércek keletkezése szerinte már az ausztriai orogén fázisban meg
indult. Igen fontos megállapítása, hogy a Nagy-Kevély röge a felső-kréta után gyűrődé
seket már nem szenvedett. Az eocénben és utána alakulnak ki a nagy, hosszanti- (ÉNy— 
DK), és haránt- (ÉK—DNy) törések. A hárshegyi homokkő lerakódása előtt zajlott le a 
pireneusi fázisnak tulajdonított Péter-hegyi horizontális eltolódás. Sz e n t e s  F. egyetlen 
Budai-hegységben végzett munkájáról megállapíthatjuk, hogy az első olyan -  sajnos csak 
részletmunka — amely már a tektonikai folyamatok figyelembevételével és az egyes 
fázisok okozta szerkezeti formák, hatások szétválasztásával igyekszik rekonstruálni a 
tektogenetikai folyamatokat.

Pá v a i  V á j n á  F. (1934) raibli rétegeket vél felfedezni a Gellérthegy déli lábánál 
és ebből pikkelyes feltolódásra következtet. A raiblinak leírt rétegeket azonban idő
közben befalazták, az újabb feltárásokban (hévízalagút) pedig azt újra nem észlelték
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(K e s z le r  H. és O r a v e t z  J. szóbeli közlése). Ezért jelenlétükre csak a gellérthegyi 
felső-eocén alapkonglomerátumban nagy mennyiségben^bemosott tűzkő utalhat. Ő hívta 
fel először a figyelmet a feltolódásos szerkezetalakulás lehetőségére is.

Itt kell megemlékeznünk T e l e g d i Ro t h  K.-nak (1934, 1935) az É-i Bakonyban 
végzett kutatásairól, amelyek szerint minden kétséget kizáróan megállapította, hogy a 
nagyarányú tangenciális erőhatásokra végbemenő pikkelyeződések és horizontális el
tolódások a kréta (pregozau) mozgások alatt mentek végbe. Érdekes, hogy ezeket a 
tektonikai vonatkozású megfigyeléseket a Budai-hegységre az itt dolgozó szakemberek 
nem alkalmazták.

Fö l d v á r i  A. (1934) a fiatal pannóniai mozgásokra hívta fel a figyelmet. A Budai
hegység Ny-i peremén a szarmata rétegek közel É -D -i irányú enyhe gyűrtsége, és hasonló 
irányú törések a fiatal tektonika fontosságára figyelmeztetnek.

Ja s k ó  S. (1943) a Bicskei-öböl fejlődéstörténetének leírásával a Budai-hegység 
Ny-i határát alkotó neogén süllyedék kialakulását vázolja és fontos adatokat szolgáltat a 
neogén medencealjzatot felépítő triász rétegsor rekonstrukciójához. Ugyancsak Ja s k ó  S. 
(1948) figyelte meg a Mátyás-hegyi barlangban, hogy a felszínről már régen ismert 
(H o f m a n n  K. 1871), felső-eocénben keletkezett triász redő feltolódási síkja a mélyben 
is folytatódik. Ez az a hely, ahol a felső-eocén kompresszív fázis hatásának legszebb 
példáját láthatjuk.

Végül H o r u s it z k y  F. munkái (1943, 1958-59), illetve 1:5000 méretarányú 
kéziratos térképe adott értékes gondolatokat a reambulációs tektonikai munkámhoz. 
H o r u s it z k y  F. úgy vélte, hogy a triász fáciesek (budai- és pilisi-nagykovácsi egységek) 
a felső-eocén pireneusi fázis hatására torlódtak egymásra. Szerinte a dolomitos, mész
köves pilis-nagykovácsi fáciesegység olyan nagy mértékben tolódott fel a tűzköves 
fáciesű egységre, hogy ez utóbbi félablak formájában bukkan fel alóla. Ha nem is igazolták 
az újabb kutatások H o r u s it z k y  F. szerkezetföldtani elképzeléseit, mégis értékes gondo
latokkal serkentették a Budai-hegység kutatásában beállott pangást. A „Budapest termé
szeti képe" című összefoglaló munkában a tektonikai részt H o r u s it z k y  F. írta meg és 
a már ismertetett elmélete szerint magyarázza a Budai-hegység kialakulásának történetét 
(Sc h r é t e r  Z. — Sző ts  E. — H o r u s it z k y  F. — M a u r it z  B. 1958). A kötethez mellé
kelt 1:50 000 méretarányú, Sz e n t e s  F. által szerkesztett térkép az akkori felfogásnak 
megfelelően ábrázolja a Budai-hegység földtani felépítését.

Magyarország 200 000-es térképsorozatának az L -3 4 - I I  Budapest, és L -3 4 - I  
Tatabánya jelű térképlapjai és magyarázói a Budai—Pilisi-hegységekről kialakult földtani 
ismereteket foglalják össze, szerkezetföldtani szempontból a már ismertetetteken kívül 
újabb eredményeket azonban nem közölnek (Já m b o r  Á. et al 1966; Sz e n t e s  F. et 
al. 1968).
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RÉTEGTANI FELÉPÍTÉS 

A t r i á s z  k é p z ő d m é n y e k  a l j z a t a

A hegységet felépítő rétegsor kialakulásának kezdete az alpi geoszinklinális időszak 
elejére esik. A rendelkezésre álló gyér adatok alapján az azt megelőző időszakok földtani 
eseményeiről és képződményeiről csak vázlatos képet tudunk alkotni. Az a néhány fúrás, 
amelyet a Budai-hegységben vagy annak közvetlen környékén telepítettek, mezozóos 
rétegeket nem harántolt. Néhány távolabbi, így a tabajdi fúrások tanúsága szerint az alsó
triász werfeni rétegek alatt felső-perm kori szürke mészkő, likacsos dolomit, evaporitok, 
majd alsó-permi aleurolit, homokkő és konglomerátum képezi a mezozóos rétegsor alj
zatát. A permi rétegek alatt fillite t tártak fel, benne gránitporfir telérrel (Sz e n t e s  F. 
1968, p. 21). A f i l l i t  feltehetően a Balaton-felvidéki ópaleozóos rétegsorral (szilur?) azo
nosítható. A gránitporfir pedig a Velencei-hegységből ismert felső-karbon gránit magma- 
tizmushoz kapcsolható.

A Magyar-középhegység DK-i szegélyét mindinkább idősbödő képződmények építik 
fel. A Balaton É-i partján és a Velencei-hegységben az ÉNy felé dőlő alsó-triász kori kőze
tek alatt felső-perm, alsó-karbon, devon és szilur rétegek figyelhetők meg természetes és 
mesterséges feltárásokban.

A magyar-középhegységi geoszinklinálistól D-re húzódik a balaton-velencei gránit
lánc, mely küszöb jellegű szerkezeti egység (felszínen a Velencei-hegységben tanulmányoz
ható). A ttó l D -re -a  Magyar-középhegységtől egészen elütő -  délalpi kifejlődésű, karbon— 
perm—triász rétegsorú igái—bükki eugeoszinklinális húzódik, amelyet D-ről a Zágráb—kulcsi 
főszerkezeti vonal határol (W ein  Gy . 1969). A Dunazug-hegységben a neogén üledékes és 
vulkáni képződmények alatt — a Budai-hegységhez hasonlóan — felső-triász dolom itot és 
dachsteini mészkövet tártak fel a mélyfúrások. A felső-triász rétegek alatti képződmények
re a vulkáni kitörések andezitféleségeiben talált kőzetzárványokból következtethetünk.

K o c h  A. (1887) a szentendrei Kapitány-hegy piroxénandezitjéből, Sc h a f a r z ik  F. 
(1889), Sz u t s  M. (1937) a pilismaróti vulkánitokból ír le kordierites gneisz, homokkő és 
amfibolit zárványokat. Sz á d e c z k y  G y . (1895) a szobi Ság-hegy andezitjében említ 
fekete agyagpalát és a fentiekhez hasonló xenolitokát. Z e l e n k a  T. (1960) a Peres-hegy 
és Dobogókő közötti amfibolandezitből grafitcsíkos andaluzit-szirtet említ, amelyről azt 
írja, hogy a metamorfózist megelőzően agyagpala lehetett.

L e n g y e l  E. (1951) csoportosítva ismerteti a Dunazug-hegység andezitjeiből k i
került xenolitokát.

Eruptívumok: gránitok, dioritok, peridotitok és andezitek (az első kitörésekhez tartozó alsó 
andezitféleségekből).
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Üledékes kőzetek: kordieritszirt, kordierit-andaluzitszirt, szillimanit, kristályos mészkő és 
dolomit, kvarcit.

Kristályos palák: gneisz, amfibolit, csillámpala, szaruszirt.

A közzétett adatok alapján a Budai-hegységben a felszíni feltárásokból ismert leg
idősebb ladini diploporás dolomit alatt — valószínűleg teljes — középhegységi kifejlődésű 
triász és a bükki kifejlődésbe átmenetet képező perm rétegsorra számíthatunk. Karbon 
üledékekre vonatkozólag semmiféle nyomot nem találtunk. A kristályos mészkő és dolo
mit, valamint a fekete agyagpala a Balaton-felvidékrŐI, Szabadbattyánról, a Velencei
hegységből ismert szilur és devon (karbon?) képződményekre utalhat. A gránitok és 
dioritok a Velencei-hegység karbon gránitjával azonosíthatók. A kristályos palák pre- 
kambriumi képződményekre, a kontakt szaruszirt ismeretlen korú magmatitra utalnak. 
Az amfibolitok lehetnek prekambriumiak és ópaleozóosak. A kontakt hatást éppen úgy 
tulajdoníthatjuk a karbon gránit hatásának, mint az eocén vagy miocén magmatizmusnak.

T r i á s z

A felszínen megfigyelhető legidősebb triász képződmény a ladini diploporás dolomit. 
Felette laza, szemcsés dolomit települ, amelyet még a ladiniba helyezünk, majd az alsó- 
karni „ra ib li rétegek”  következnek. Eddig az egész Budai-hegységben egyöntetű kifejlő
désű a triász üledéksor. Felszíni feltárásokban, fúrásokban az egész hegység területén meg
állapítható az azonos kifejlődésű ladini—alsó-karni képződmények jelenléte.

Az alsó-karniban differenciálódó üledékképződés eredményeként két felső-triász k i
fejlődés keletkezett. Az egyik a tűzköves-doiomitos kifejlődés, amelyet tűzköves dolomit, 
sávos dolomit és dolom it építenek fel. Ebben a fáciesövben a dachsteini mészkő teljesen 
hiányzik. Az eddigi adatok (V Íg h  Gy . 1934) szerint a tűzköves-doiomitos kifejlődés felső 
része részben vagy teljesen helyettesíti a dachsteini mészkövet. Átlagos vastagságuk 
600—700 méter, tehát lényegesen vékonyabbak, mint a mészköves-dolomitos kifejlődés, 
amely az 1500 métert is eléri. A két fácies a legtöbb helyen hirtelen, de nem szerkezeti 
vonal mentén érintkezik és egymással párhuzamosan — a mai helyzetnek megfelelően — 
ÉNy—DK-i irányban húzódik.

A magyar-középhegységi vályú egykori partonalával minden bizonnyal párhuza
mosan húzódó, gyorsabban és kevésbé gyorsan süllyedő zónákon alakulhatott ki ez a két 
fácies, amelyek közül a mészköves-dolomitos vastagabb kifejlődés a sekélytengeri, de 
gyorsabban süllyedő övnek, a tűzköves-doiomitos a mélyebb tengeri és egyenletesebben 
süllyedő zónának felelt meg. Az óalpi kontraktív fázisok a triász képződményeket igen 
erősen érintették és így a két fácies a legtöbb helyen törések mentén is egymás mellé kerü It.

Ez utóbbi megfigyelés alapján HORUSITZKY F. (1943) a két egységet, amelyet először Ő 
különített el, a felső-eocénben lezajlott mozgások következtében létrejött takaros szerkezetként fogta 
fel. Szerinte a Budai-hegység keleti részét felépítő ,,Budai egységére (amely a tűzköves-doiomitos ki
fejlődésnek felel meg) ÉNy felől a ,,Pilisi egység" (mészköves-dolomitos kifejlődés) feltolódott. Habár 
igen erős mozgásokat figyelhetünk meg a Budai-hegység területén, a HORUSITZKY F. által leírt 
takaros szerkezet nem volt észlelhető a tektonikai reambuláció során. Különösen nem a felső-eocén— 
oligocén között lezajlott pireneusi fázisban, ahová azt ő helyezi.

A nóri dachsteini mészkő keletkezése után a magyar középhegységi vályú Budai
hegységre eső területe szárazulattá vált. Raeti, jura és alsó-kréta képződményeket csak az
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üledékgyűjtő vályú tengelyövében, Tata—Gerecse— 
Dorog—Pilis vonalában ismerünk. A Budai-hegység 
triász rétegsora — akárcsak a magyar-középhegységi 
vályúhoz tartozó hegységek hasonló képződményei 
— az óalpi fázis geoszinklinális időszakában k i
alakult Tethys nyílt, melegtengeri karbonátos kép
ződményeiből épült fel. DNy felé a „felső kelet- 
alpi" autochton Dráva-zónához kapcsolódik 
(T o l l m a n n  A. 1967; B e c k -M a n n a g e t t a  P. 
1967), ÉK felé pedig a Dél-Gömöridákban látjuk 
folytatását. Tehát nagyszerkezeti szempontból az 
Északi- és Déli-Alpokat elválasztó szerkezeti vonal
tól, illetve ennek a szerkezeti vonalnak magyaror
szági folytatásától, a Balaton—Darnó vonaltól É-ra 
fekszik. A Balaton—Darnó vonaltól DK-re már a 
Déli-Alpok folytatását kell* keresnünk az igaI— 
bükki eugeoszinklinálisban (W ein  Gv . 1969).

Az üledékképződés egyenletességét a ladini 
után kialakuló fáciesövek keletkezésében meg
nyilvánuló oszcillációs mozgások szakítják meg. 
Ezeket a mozgásokat, amelyek a Budai-hegység 
területén ilyen enyhe formában jelentkeztek, a 
lábai fázishoz kapcsolhatjuk. A nóri végén bekövet
kező teljes kiemelkedés már az ókimmériai. fázis 
hatásának tulajdonítható.

Ladini emelet

„Diploporás do lom it" (dTl). A diploporás 
dolomit legszebb feltárását és összefüggő réteg
sorát a Csiki-hegyekben tanulmányozhatjuk. A ré
tegsor feküjét nem ismerjük. Legmélyebb részét 
az Ökrös-hegyen, illetve a Kecske-hegyen és az 
attól Ny-ra levő üzem udvarán mélyített karsztvíz- 
kútban figyelték meg (Sc h e u e r  Gv . szóbeli köz
lése). Habár a mintegy 1300 m vastag rétegsor 
egyöntetűen algás zátonyképződmény, mégis a 
részletes térképezés során jól követhető, elütő 
kőzettani kifejlődésű közbetelepüléseket meg le
hetett különböztetni (W ein  G y . 1974).

A rétegsor lentről felfelé 400 m vastag, fehér, ke
mény, kristályos dolomittal kezdődik, majd az első 20 m 
vastag, vörös foltos dolomitréteg következik. Ezután újból 
50 m fehér kristályos dolomit, majd a második 60 m vastag 
foltos dolomit figyelhető meg. Újabb 40 méteres fehér,
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kemény, kristályos dolomit után a harmadik 25 méteres rózsaszínű, kemény, szemcsés dolomit zárja le 
a diploporás dolomit alsó szakaszát.

A Diploporák kilúgozott és átkristályosodott csőmaradványai mindenhol megtalálhatók, de a 
2. és 3. vörös dolomitréteg között, a Csiki-hegyen, fosszilis algaszőnyeg-maradványok klasszikus elő

fordulása ismeretes. Innen em
líti HOFMANN K. (1870, 
1871) a Dipfopora annulata-1, 
amely a rétegsor ladini korát 
rögzíti (KUTASSY E. 1927).

Tovább haladva K—ÉK 
felé, a fedő irányában 330 m 
vastag, típusos, kemény, fehér, 
kristályos, diploporás dolomit 
rétegek figyelhetők meg. Majd 
a 4. (25 m vastag) kemény, 
rózsaszínű, szemcsés dolomit 
közbetelepülés után, újabb 330 
m vastag, fehér, kemény, kris
tályos dolomit következik. A 
típusos, biztosan a ladini eme
letbe sorolható diploporás do- 
lomitösszletet végül az 5. (30 m 
vastag) kemény, fehér, szem
csés dolomit közbetelepülés 
zárja le. Erre települnek, foko
zatos átmenettel, valószínűleg 
még a ladini emelet legfelső 
részét képező, fehér-rózsaszínű- 
sárgás, laza, szemcsés-réteges 
dolomit képződmények.

A diploporás dolo
mit a felszínen még a Nagy
kovácsi környéki hegyek
ben, a Zsíros-hegy—Nagy- 
szénás és Meszes környé
kén tanulmányozható, Itt 
is ismertetett kifejlődései, 
de az erőteljesebb tektoni- 
záltság és rosszabb feltárt- 
ság miatt nem figyelhető 
meg összefüggő szelvény
ben az egész rétegsor.

A Diploporákon kívül néhány igen ritkán előforduló Spongia és Mollusca is előkerült az 
összletből (F e r e n c z i I. 1925b; H o f m a n n  K. 1870; Bo r o s  Á. 1924; K u t a s s y  E.

2. ábra. Diploporás dolomit a Nagy-Kevélytől Ny-ra. 
(Foto: Dr. Wein Gy.)

1927).
Fehér-rózsaszínü-sárgás, laza, szemcsés dolom it (dT\). Rétegsorát legjobban a buda

örsi hegyekben és Nagykovácsitól É-ra, a Kisszénás környékén láthatjuk szép feltárások
ban. Budaörs környékén az Odvas-hegyen és a Kő-hégy vonalában 220-300 m vastag
ságú. Kisszénás—Pilisszentiván környékén legalább 500-600 m-re kivastagodik (3. ábra). 
A rétegsor fokozatos átmenettel fejlődik ki a diploporás dolomitból. Jellegzetes, halvány
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rózsaszínű-sárgás színeződése és laza, szemcsés-réteges szerkezete alapján a terepen jól 
felismerhető.

A benne talált alga nyom, amit ME1SEL J.-NÉ feltételesen Diplopora annufata SCHAFH.-nak 
határozott meg, igazolni látszik azt a feltevésünket, hogy ez az összlet még a ladini emeletbe tartozik 
és ORAVECZ J. által vizsgált (1961, 1963} Vértes hegységi, hasonló helyzetű és kifejlődésű rétegekkel 
azonosítható. Itt is a típusos diploporás dolomit felett és a kövületekkel is igazolt alsó-karni „raibli 
márga" rétegek között helyezkednek el. HORUSITZKY F. (1958—59) az alsó-karniba helyezi, 
ORAVECZ J. még nem foglalt véglegesen állást ladini, illetve karni koruk mellett.

Az összlet fedőjében a Budai-hegység egész területén és a Vértes hegységben az alsó- 
karni emeletbe tartozó ,,raibli márga”  rétegek települnek, amit felszíni feltárásban leg
jobban a pesthidegkúti Szarvas-hegyen és Pilisvörösváron figyelhetünk meg. Az összlet 
elkülönítése annál is inkább indokolt, mert az egyhangú, dolomitos kifejlődésű kőze
tekből felépült, igen vastag ladini—karni rétegsorokban szinttartó és jó I térképezhető.

3. ábra. Felső-ladini, laza, szemcsés dolomit (Ördögtorony, Pilisszent- 
ivántól D-re). (Foto: Dr. Wein Gy.)
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Kami emelet

Bitumenes márga, mészkő, dolom it „ra ib li rétegek" (rTk). A változatos összetételű 
dolomitos-márgás-mészköves rétegsor nem vastagabb, mint 150 méter. Felszíni feltárá
sokban a klasszikus Mátyás-hegy—pálvölgyi felszíni és barlangi feltárás a legismertebb 
(Sc h r é t e r  Z. 1909a — Ja s k ó  S. 1948). Ezenkívül a Csúcs-hegy É-i oldalán, Pesthideg- 
kút—Szarvas-hegyen, a reambuláció óta pedig Pilisvörösváron az Országos Érc- és Ásvány
bánya Vállalat irodája mögötti rézsün és a régi dolomitbánya K-i részén, a PiIisvörösvár— 
Piliscsaba közötti úttól É-ra, a vasútvonal É-i oldalán levő régi kőfejtőben ismerjük a 
barnásszürke, bitumenes dolomitmárga, szürke, vékonypados, helyenként tűzköves mész
kő és barnásszürke, széttöredező dolomit képződményeit. Ez utóbbi előfordulásban a 
laposan K felé dőlő raibli dolomitos mészkő és lemezes márga rétegei között néhány cm 
vastag, kékesszürke, képlékeny agyag közbetelepülést észleltünk*. Az új előfordulás 
vázlatos szelvényét a 4. ábrán ismertetjük.

Összefüggő, de nem teljes vastagságban feltárt rétegsorát a Pilisvörösvár 48. sz. 
fúrásból említi O r a v e c z  J. (1963), s a Mátyás-hegyi előfordulással együtt -  amelyet 
régebben a ladiniba tettek (H o r u s it z k y  F. 1943) —, a vértesi analógiák alapján a karni 
emeletbe helyezi (O r a v e c z  J. 1968).

A fúrás a „ra ib li”  rétegsor ostracodás dolomitos márgáját, aviculás-bitumenes mész
kövét és posidonomyás, tűzköves mészkövét összesen 120 m vastagságban harántolta. 
Hasonló kőzetekből álló rétegsort harántoltak a Városmajor 1. és Budaörs 1. sz. 
fúrások is.

K NYm

4. ábra. Alsó-karni raibli rétegek (Pilisvörösvár). (Szerkesztette: Dr. Wein Gy. 1974)
1. Világosbarna, széteső dolomit; 2. világosszürke, pados, dolomitos mészkő; 3. barnásszürke, lemezes, 

dolomitos márga; 4. kékesszürke képlékeny agyag

*B A D lN S Z K Y P. (1973) a veszprémi alsó-raibli dolomitban 5—10 cm vastag vörös agyag közbetele
pülést talált. Ezenkívül 10—15 cm béntonit réteget is megfigyelt. Távazonosítás szempontjából érdemes 
a két hasonló rétegtani helyzetű agyag közbetelepülést figyelembe venni. (W. Gy.)
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A Budaörs 1. sz. fúrás 1166—1175 m szakaszából a helyenként kissé kristályos, 
lílás-barnás-szürke, sima törésű, bitumenes dolomitból néhány kövületet sikerült gyűjte
nünk, amelyeket D e tr e  Cs . határozott meg, ezek\Halobia c f .styriaca M o js ., Myophoria 
sp. lenyomatok. A kövületek és kőzettani hasonlóság alapján az alsó-karni raibli rétegekkel 
azonosítottuk a képződményt.

F E L S Ő - T R I Á S Z  F Á C I E S E K

A raibli rétegsor felett a karni és részben már a nóri emeletbe tartozó, két elütő k i
fej lődésű triász rétegsor keletkezett négy, nagyjából egymással párhuzamos zónában. 
A fáciesövek feltehetően az egykori K—Ny-i irányú középhegységi vályúban, a partvonallal

5. ábra. A Budai-hegységi triász fáciesövek eredeti elhelyezkedése az ausztriai—mediterrán mozgások 
előtt. (Szerkesztette: Dr. Wein Gy. 1974)

1. Karni—nóri tűzköves-dolomitos kifejlődés; 2. karni—nóri dolomitos mészköves kifejlődés; 3. fácies
övek határa

párhuzamosan fejlődtek ki. Mivel azokban elütő kifejlődései és vastagságú rétegsorok 
keletkeztek, úgy gondoljuk, sz inszed imenter tektonikai okokra vezethető vissza a fáciesek 
zónás elhelyezkedése, annál is inkább, mert azok normálisan, nem pedig törés mentén 
érintkeznek egymással. Ezt a megfigyelést a Látó-hegyen tettük, ahol a mészköves-dolo
mitos és tűzköves-dolomitos kifejlődés érintkezése jól látható. Tehát szinszedimenter 
tektonogén fáciesekről van szó, nem pedig nagy távolságról egymásra to lt, elütő fáciesű 
rétegsorokról, ahogyan azt H o r u s it z k y  F. (1943, 1959) feltételezte.

A két fácies közül az egyik tűzköves-dolomitos, a másik a nóri dachsteini mészkő, 
mely valószínűleg csak kis mértékben vagy egyáltalán nem fejlődött ki. Az a feltevés, 
hogy ennek felső része [amelyből esetleg már nóri, illetve a karni emelet legfelső részére 
utaló kövület is kikerült (Újlaki-hegy, V ig h  G y . 1934)] legalábbis részben helyettesíti a 
dachsteini mészkövet. D e tr e  Cs . (1969) a V i' gh  G y . által gyűjtött fauna revíziója kap
csán megállapítja, hogy az nem nóri, hanem legfelső karni korra utal.
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A térképezés során még az ún. „halorellás" rétegsor felett találunk sávos és tűz- 
köves dolomitot, viszont dachsteini mészkövet az említett tűzköves-dolomitos fácies- 
övekben nem észleltük, ezért továbbra is fenntartjuk azt a véleményünket, hogy ebben a 
fáciesövben a karn i-nóri emeletek tűzköves-dolomitos kifejlődésűek és ezek részben vagy 
teljesen helyettesítik a dachsteini mészkövet. A tűzköves-dolomitos fácies fedőjében 
dachsteini mészkövet sehol sem észleltünk, viszont ÉNy felé, amerre a tűzköves fáciesek 
nem nyomozhatok, mert átmennek a mészköves-dolomitos kifejlődésbe, mindenhol ott 
találjuk a dolomit képződmények felett a dachsteini mészkövet.

Az eddigi reambuláció alapján a két egymást helyettesítő felső-triász kifejlődés 
szinszedimenter egymásmellettiségét el kell fogadnunk, de hogy a tűzköves kifejlődés 
valóban a ka rn i-nó ri emeleteket kitölti-e, hogy a tűzköves kifejlődés felett, legalábbis 
részben van-e dachsteini mészkő is, azt egyelőre még véglegesen nem dönthetjük el.

A Budai-hegységben az ÉNy—DK-i csapásirányú, négy egymás mellett kifejlődött 
tűzköves-dolomitos, illetve mészköves-dolomitos kifejlődés a következő:

1. /rhásárok—sashegyi fáciesöv. Kifejlődése tűzköves-dolomitos jellegű. ÉNy felé a 
budakeszi oligocén medencéig figyelhető meg.

2. János-hegyi fáctesöv. A mészköves-dolomitos kifejlődés széles sávban követhető 
az előző és a Hármashatár-hegyi fáciesöv között.

3. Hármashatár-hegyi fáciesöv tűzköves-dolomitos k ife jlődést Itt fe jlődött ki leg
szebben a tűzköves felső-triász, mely ÉNy felé a nagykovácsi Szarvas-hegyig nyomon 
követhető. Valószínűleg ehhez a zónához tartozik a Nagykovácsitól DNy-ra fekvő Anna 
őrháznál -  DNy felé eltolt szerkezetben -  a dachsteini mészkőre felpikkelyeződött 
tűzköves dolomit is.

4. Nagykevélyi fáciesöv mészköves-dolomitos kife jlődést K-i irányban, a Duna 
vonaláig követhetők a triász fáciesövek, Ny felé pedig a nagy solymár—nagykovácsi törés
vonalig (idős ausztriai—mediterrán törésvonal), amely mentén a lezökkent dachsteini 
mészkő egységek DNy felé eltolódtak és felpikkelyeződtek. Innen Ny felé, Pilisszentiván- 
Pilisvörösvár—Piliscsaba környékén kizárólag a mészköves-dolomitos kifejlődést ismerjük.

A Budai-hegység felső-triász képződményeinek leírását a fentiekben megállapított 
két heteropikus fácies szerint ismertetjük.

Tűzköves-dolomitos kifejlődés

A mélyebb tengeri tűzköves kifejlődés, mint már említettük, két egymással nagyjá
ból párhuzamos övben helyezkedik el. Az egész kifejlődés vastagsága mintegy 700 m. 
Az uralkodóan tűzkőlencséket, -közbetelepüléseket is tartalmazó szürke dolomit az alsó 
szakaszban fehér, laza, szemcsés dolomittal, feljebb szürke, síma törésű (fődolomit típus) 
dolom it közbetelepülésekkel váltakozik, illetve helyettesítőd ik. A tűzköves kifej löd ésű 
dolomitösszletben megkülönböztetünk egy alsó, főleg tűzköves dolomitból felépült réteg
sort és egy felső, márgásabb, kovasavas-sávos, helyenként tűzköves rétegösszletet, amely
ben a szürke dolom it közbetelepüléseket szintén megtaláljuk.

Tűzköves dolom it ^T k). Klasszikus előfordulását a Sashegyen, az Ördögorom csárdá
nál, a Mátyás-hegyen, a Hármashatár-hegyen találhatjuk meg (7. ábra). A szürke, barnás
szürke színű tűzkő gumók és lencsék a rétegződéssel párhuzamosan helyezkednek el. 
A dolomit szürke színű, széttöredező, néhol sávos változatok is tarkítják. A Mátyás-hegyen

77



7. ábra. Kami, tűzkőgumós dolomit a Hármashatár-hegy É-i oldalából. (Foto: Dr. Wein Gy.)

8. ábra. Kami, sávos-kovasavas dolomit az Ördögorom D-i oldalán levő régi, felső-eocén 
homokkő-bányából. (Foto: Dr. Wein Gy.)
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közvetlenül a raiblí márgára települ,a Látó-hegyen pedig a mészköves-dolomitos kifejlődés
hez tartozó, fődolomit típusú képződménye Itt már magasabb helyzetű, a mészköves
dolomitos fáciesövvel érintkező szegélykifejlődése figyelhető meg. A belőle kikerülő gyér 
Mollusca fauna alapján karni korú, a raibli-tori horizonttal egyidősnek határozták meg 
(HOFMANN K. 1871; LőRENTHEV I. 1907; SCHÁFARZIK F. 1902; SCHAFARZIK F . — 
V e n d l  A. 1929). A tűzkőben Radiolariák és kovaszivacstűk maradványai figyelhetők 
meg (K á r o l y  E. T936).

Sávos, kovasavas dolom it (kTk). Klasszikus előfordulása a Sashegy É-i végén van 
(V Ígh  G y . 1933), ahol a tűzköves dolomitra települ. Előfordul még hasonló helyzetben a 
a Rupp-hegyen, az Ördögoromnál (8. ábra), a Mátyás-hegyen és a Hármashatár-hegyen. A 
Hármashatár-hegyen, a csúcson és annak K-i lejtőjén barnásszürke, lila foltos-sávos, márgás, 
kovasavas tűzkő-sávos dolomit, váltakozva települ barnásszürke dolomittal. Valószínűleg a 
hármashatár-hegyi vendéglőtől É-ra, a csúcs ÉK-i oldalán egy ilyen dolomit-közbetelepü- 
lésből gyűjtötte V ig h  G y . (1933) azt a nóri korúnak meghatározott halorellás faunát, 
amelyet az újravizsgálat után D e tr e  Cs. (1969) felső-karniba helyezett. A „tűzköves- 
dolomitos" fáciesű rétegsor legfelső, felszíni kibúvásában is észlelhető tagja a lilásbarna 
színű, vékonypados, tűzköves dolomit.

Pá l f y  M. (1920), K u t a s s y  E. (1925, 1936), B é r c z in é  M a k k  A. (1969) a 
fazekas-hegyi híres dachsteini mészkő előfordulás legalsó részéből (mTk) ugyancsak felső- 
karni faunát határoztak meg. Ezzel szemben G ó c z á n  F. (1961) a Gastropoda fauna 
értékelése alapján a fazekas-hegyi alsó kövületes padot alsó—középső-nóriba helyezi. 
Általában a dolomitos képződményeket a karni emelettel lezárja. A mészköves (dachsteini 
mészkő) képződményeket, beleértve az általunk különválasztott barnásszürke dolomitos 
rétegeket (mTk) már a nóriba helyezi.

A fazekas-hegyi fauna már a János-hegyi fáciesöv jellegzetes képződménye és így 
megerősíti azt a véleményünket, hogy a tűzköves-dolomitos kifejlődés heteropikus fáciese 
annak. A vastag dachsteini mészkőösszlet ekvivalens képződményét a hármashatár-hegyi 
vendéglő vonalában és attól K-re, a lejtő irányában megfigyelhető tűzköves dolomitokba 
kereshetjük. A tűzköves kifejlődés mélyebb tengeri, kevésbé vastag képződmény és így az 
általunk feltételezett korreláció valószínűleg fennáll, annál is inkább, mert amint már 
említettem, a térképezés során bebizonyosodott, hogy a két kifejlődés egymást kizárja. 
Ny felé,ahol a tűzköves kifejlődés megszűnik, rögtön megjelenik a dolomit képződmények 
felett a barnásszürke dolomit és mészkő (mTk) és felette a dachsteini mészkőösszlet.

Mészköves-dolomitos kifejlődés

A János-hegyi és nagy-kevélyi fáciesövekben hiába keressük a tűzköves kifejlődés 
nyomait. A raibli rétegek felett fehér, laza, szemcsés dolomit (Megalodus carinthiacus-os 
dolomit), majd szürke dolomit (fődolomit) települ. Nagykovácsitól DNy-ra, az Anna őr
háznál vékonypados, szürke, bitumenes dolomit-változat is ismert. Az egész összlet sekély
tengeri és ennek megfelelően lényegesen vastagabb (800 m), mint a tűzköves (540 m) k i
fejlődés.

A felső-karniban és nóriban még szembetűnőbb a különbség. A „fődo lom it'Va  a 
fazekas-hegyi faunát tartalmazó 30—100 m vastag barnásszürke dolomit és mészkő, majd 
az 500—600 m vastag dachsteini mészkő következik. Ezzel szemben a vele ekvivalens,
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sávos, kovasavas dolomit megfelelő része a nagy-kevélyi halorellás dolom it és a felette levő 
rész csak 130 m. Ny felé, mint már említettük, a solymár—nagykovácsi törésen túl, de még 
a Budai-hegységhez tartozó szakaszon, kizárólag a mészköves-dolomitos kifejlődést 
ismerjük.

Fehér, laza, szemcsés elölömit (Tk). A dolom it fehér, lazán széteső, helyenként 
rétegzett, szemcsés. Előfordulnak benne keményebb részek is, amit a „fődolom it"-tá l 
könnyen össze lehet téveszteni. A karni képződmények között a legvastagabb és legelter
jedtebb. A tűzköves-dolomitosfáciesövben közbetelepülések formájában is előfordul, külö
nösen annak mélyebb szakaszában. Ny felé, ahol a tűzköves kifejlődés megszűnik, annak 
helyébe lépve vastag, egyöntetű képződményt alkot. Felszíni kibúvásokban a Sashegyen, a 
Kis-Gellérthegyen, Hűvösvölgyben az Apáthy-szikla környékén, a Nagy-Kopasz vonula
tában és különösen szép kifejlődésben a pilisvörösvári Fehér-hegyen fordul elő. Közbe
település formájában a tűzköves-dolomitos kifejlődés öveiben is megtalálható. Igy .pl. a 
Hármashatár-hegy—Csúcs-hegy— Szarvas-hegy vonulatában. A bennük talált Mega/odus 
carinthiacús és Ammonites-ek alapján (Apáthy-szikla) e dolom it karni-tori kora biztosan 
megállapítható (H o f m a n n  K. 1871)*. A mintegy 400-500 m vastag összletet litológiai 
alapon nem sikerült részletesebben beosztani. A mikrobiofácies vizsgálatok sem vezettek 
eredményre. Helyzetük pontosan rögzíthető a feküben több helyen észlelhető „ra ib li" 
rétegek és a felettük települő szürke dolom it (fődolomit), illetve a barnásszürke dolomit 
és mészkőösszlet (mTk) között. Ez utóbbi, mint már volt róla szó, a karni emelet legfelső 
részébe tartozik. Ezek szerint az alsó- és legfelső-karni közötti időszakot képviselik, a 
felette települő, aránylag vékonyabb kifejlődésű, szürke „fődolom it"-ta l együtt.

9. ábra. Karni, szürke „fődo lom it" típusú kőzet (kőfejtő Nagykovácsitól Ny-ra, a Meszestől Ny-ra 
húzódó völgy jobb oldali ágában). (Foto: Dr. Wein Gy. 1974)

*HORUSITZKY F. (1943) — hlOFMANN K.-lyal ellentétben — ladiniba helyezte. A fauna revíziója 
során ORAVECZ J. (1968) újból karni korúnak állapította meg. (W. Gy.)
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A Kutassy  E. (1925,1927) által különválasztott sashegyi ,,megaloduszos dolom it"- 
ot — amelynek korát a kikerült kövületek alapján karninak vette -  helyzete alapján 
ugyancsak ebbe a csoportba sorozzuk.

Szürke dolom it („fődo lom it") (fTk). Összefüggő rétegsora a fehér, laza, szemcsés 
dolomit fedőjében vékonyabb-vastagabb kifejlődésben települ. Ezenkívül a tűzköves- 
dolomitos fáciesben is többször megismétlődő közbetelepüléseit térképezhettük. A carin- 
thiacuszos dolomitban felfelé haladva, mindig több síma törésű, barnásszürke, szürke 
színű, poligonálisan széteső közbetelepülését figyelhetjük meg. Kövületei alapján a 
carinthiacuszos dolomittal egykorú — s mint ilyent — karni dolomit-típusként kell kezel
nünk. Sokszor teljesen kimarad és a dachsteini mészkő közvetlenül a fehér, laza szemcsés 
dolomittal érintkezik. A Gellérthegytől Piliscsabáig a mészköves-dolomitos fáciesövekben 
összefüggő rétegsorát nyomozhatjuk. Közbetelepülésként pedig a tűzköves-dolomitos 
övben is kimutatható. Régebben a carinthiacuszos kifejlődéstől nem választották el, a 
kettőt együtt nevezték ,,fődolomit"-nak, jelezvén a Déli-Alpok hasonló korú és kifej lődésű 
képződményeivel való rokonságot (O r a v e c z  J. 1963).

Megkülönböztethető, de külön nem választott típusa ennek a képződménynek az a 
szürke, lyukacsos, réteges, bitumenes dolomit, amit a Nagykovácsitól DNy-ra fekvő Anna 
őrház környékén figyelhetünk meg. A raibli rétegeken kívül helyenként ennek a kőzetnek 
is magasabb a bitumentartalma.

Barnásszürke dolom it és fehér mészkő (mTk). Elkülönítését indokolttá teszi, hogy 
a legtöbb helyen a „fődo lom it" és a dachsteini mészkő között megtaláljuk barnásszürke 
dolomitból és fehér, sírna törésű mészkőből felépült, 30—100 m vastag rétegsorát.

A Fazekas-hegy ÉNy-i oldalában levő régi kőfejtőben ez a képződmény tartalmazza 
azt a híres faunát, amelyet a karni emelet legfelső részébe helyeznek (Pá l f y  M. 1920; 
K u ta s s y  E. 1925; 1927; B é r c z y n é  M a k k  A. 1969). Ezzel szemben O r a v e c z  J. 
(1961), V a d á s z  E. (1920), G ó c z á n  F. (1961) és Sz e n t e s  F. (1968) már a nóri emeletbe 
tartozónak gondolják. Részünkről a kérdést nem tartjuk eldöntöttnek, de D e t r e  Cs . szó
beli közlése értelmében ezt a rétegsort mégis inkább a karni legfelső részébe helyezzük.

Mivel ez a fáciesváltozás a tenger elsékelyesülését és melegedését jelzi, bevezető 
fázisát rögzíti annak a kiemelkedő mozgásnak, amely végülis a dachsteini mészkő le
rakódása után a teljes kiemelkedéshez vezeteti

Nóri emelet

A tűzköves-dolomitos fáciesöv leírásánál említettük, hogy a Hármashatár-hegyről 
ismert és még a felső-karniba helyezett Halorella-faunás rétegsor felső részét tesszük a nóri 
emeletbe azzal a feltételezéssel, hogy részben vagy teljesen helyettesítheti a mészköves
dolomitos fáciesöv dachsteini mészkövét. A mészköves-dolomitos fáciesövben a nóri 
emeletet minden kétséget kizáróan a dachsteini mészkő építi fel. Ez a kifejlődés a közép
hegységi geoszinklinális központi övében, a Gerecsében és Pilisben már a raeti emeletet is 
képviseli (T a e g e r  H. 1909; V é g h n é  N e u b r a n d t  E. 1960; O r a v e c z  J. 1963). A dolo
mitos kifejlődésből a mészköveseié való átmenet a Vértestől a Naszályig, tehát K-ről Ny 
felé késik. Ny-on a meszes (dachsteini mészkő) kifejlődés csak a raeti emeletben jelenik 
meg, míg a Duna bal parti hegyekben már a karni emeletben, írja O r a v e c z  J. 1963-ban. 
Ez szerinte azt jelenti, hogy a tengervíz melegedése, aminek következménye a mészkő
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kifejlődés térfoglalása, K felé hamarabb indult meg. Ez a folyamat pedig azzal magya
rázható, hogy a magyar-középhegységi vályú ezen szakaszának K-i része már a karni 
emeletben kiemelkedett és elsekélyült, így a tengervíz olyan mértékben felmelegedhetett, 
hogy autigén breccsák jelentek meg és a mélyebb, hidegebb tengerre utaló dolomit helyett 
mészkő rakódhatott le. Tehát egy lassú, billenő, epirogén jellegű mozgás hatása jelent
kezik a karni és a nóri dachsteini mészkő K-i irányú öregedésében*. A nóri emelet végén 
a magyar középhegységi vályú D-i övezete teljesen kiemelkedett a tengerből (ókimmériai 
fázis) és az alsó-eocénig szárazulat maradt.

Dachsteini mészkő (Tn). A vastagpados, fehér, sima-kagylós törésű mészkőösszlet 
vastagsága a Budai-hegység szűkebb területén 500—600 m, A Nagy-Kevélytől K-re, habár 
a vetők miatt pontosan nem szerkeszthető ki, feltehetően 800—900 m-re is kivastagodik. 
Alsó részén néhány méter vastag, rózsaszínű, kristályos vagy töm ött mészkő-közbetele- 
pülés figyelhető meg. Kisebb távolságon követhető hasonló közbetelepüléseit a Nagy
kovácsi és a Julianna major környéki nagy dachsteini mészkőfennsíkon is térképezhettük. 
A térképezésnél ugyancsak segítségünkre voltak az előbbinél még jellegzetesebb megalo-

10. ábra. Megaloduszos pad a dachsteini mészkő felső részén, Pomáztól D-re, a Majdán-fennsíkon.
(Foto: Dr. Wein Gy. 1971)

*KOZUR H. — MOSTLER H. (1973) Conodonta vizsgálatok alapján a csővári „ra ib ii" kifejlődései és 
mindezideig a karni emeletbe sorolt vastag rétegsort (VADÁSZ E. 1910; DETRE Cs. 1970) a felette 
levő „fődolom it"-tal és dachsteini mészkővel együtt a nóriba helyezik. Amennyiben ez a fiatalítás ki- 
állná a kritikát, úgy nemcsak a Duna bal parti rögök, hanem az egész Magyar-középhegység felső-triász 
rétegsorát újra kell értékelni. De, ha megmaradunk a jelenlegi beosztásnál, akkor is — tekintve a 
növénymaradványokat tartalmazó rendkívül vastag „ra ib ii" kifejlődést, amely elsősorban a dolomit 
kifejlődést helyettesíti — megfontolás tárgyává kell tennünk a dachsteini mészkő K-i irányba való 
öregedését és természetesen ebből a megfigyelésből ebben az esetben tévesen levont billenő mozgásra 
való következtetést is. (W. Gy.)
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duszos és gasztropodás padok, melyek a képződmény magasabb részébe települnek s az 
előző helyen kívül a Remete-hegyen, a Nagy-Kevélyen és az Oszolyon, továbbá a Pomáz 
környéki dachsteini mészkőrétegekben mindenhol megtalálhatók (10. ábra). Ezek a kövü- 
letes padok jellegzetes nyílt, tiszta vizű, sekély, melegtengeri képződmények. Korukat 
főleg a Budai-hegységen kívüli Megalodus fauna alapján nórinak állapították meg 
(V a d á s z  E. 1920; V ig h  G y . 1927; K u t a s s y  E. 1936; O r a v e c z  J. 1963).

K r é t a ?

Kövületekkel, illetve rétegtani alapon bizonyított kréta képződmények a Budai
hegység területén ismeretlenek. Feltételezzük a bakonyi analógiák alapján, hogy azok az 
elsődleges helyzetűnek tartott bauxitok és tűzálló agyagok, amelyeket a triász képződ
mények paleokarsztjában találunk, ebben az időszakban, tehát a cenomántól az alsó- 
(ill. középső-) eocénig kerültek mai helyükre. Az alatt a hosszú szárazföldi időszak alatt, 
amely a felső-triásztól az alsó-eocénig (130 m illió év) tartott — eltekintve a bizonytalan 
korú bauxit-maradványokat — a Budai-hegység területén üledékképződés nem történt. 
Bá r d o s s y  G y . (1961) összefoglaló munkájának eredményeképpen megállapíthatjuk, 
hogy a hosszú időn át tartó tropikus klíma hatására létrejött lateritek áthalmozódásából 
keletkezett bauxit a karsztosodott triász képződmények üregeibe-töbreibe felhalmozódott, 
majd a Budai-hegységben az előrenyomuló eocén tengeri képződmények azt befedve, 
fennmaradásukat biztosították. A bauxit áthalmozódását Bá r d o s s y  G y . délről észak 
felé irányulónak tartja. Feltevését az egykori Magyar-középhegységtől délre húzódó, 
nagyrészt kristályos kőzetekből felépült mezozóos szárazulat létezése látszik alátámasz
tani (Pelsoi hát, Sz a l a i  T. 1969). Ez a szárazulat az eddigi felfogás szerint nem emelked
hetett magasra, hiszen csak finom lepusztulási termékeket szolgáltatott.' Valószínűleg 
csak sziget jellegű lehetett, amelyen nagyobb hegységek, folyóvizek nem alakultak ki.

Agyagos bauxit, tűzálló agyag (K). Magas kovasav- és vastartalmú, vörös színű, 
tömött kőzet a Budai-hegység agyagos bauxitja. A karsztos mélyedések alján megtaláljuk 
a bauxittelepek feküjére jellemző mangános-limonitos, vörösbarna színezésű gumókat- 
bevonatokat, fedőjükben pedig középső—felső-eocén, esetleg oligocén képződményeket. 
Valamikor nagy kiterjedésben fedhette a Pilisvörösvár—Piliscsaba környéki karni dolomit 
képződményeket, ahol egy paleokarszt dolinában, a belső dolomitbányától É-ra, középső
eocén fedője is megfigyelhető. Ma már csak az erózió által megkímélt legmélyebb doli
nákban maradt fenn az agyagos bauxit.

A János-hegyi libegő építkezésénél, a felső-eocén nummulinás-discocyclinás mészkő 
alatt, a karni dolomit töbreiben fehér-rózsaszínű agyagot tártak fel, amely ugyancsak 
tömött, áthalmozatlan tűzálló agyag-féleség. Ezért ezt is a bauxittal azonos idejű száraz
földi képződménynek tartjuk. Legkeletebbre, Zugligetben, a régi karni, porló dolom it
bányából (Papp F. 1934) és az Apáthy-szikla környékéről ismerünk kemény, feltehetően 
eredeti helyükön maradt, vörös színű, agyagos bauxitokat. Ady-ligettől Ny-ra, a Julianna 
major környékén, a hárshegyi homokkő alatt említenek hasonló előfordulásokat. Nagy
kovácsitól ÉK-re Bá r d o s s y  G y . (1957) Bithynia csigamaradványt talált benne. Budakeszi 
környékén az áthalmozott középső-eocén bauxitos konglomerátum alatt említ J a s k ó  S. 
(1950) és Bá r d o s s y  G y . (1961) fúrásokkal feltárt agyagos bauxitot.
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Feltételesen krétakorinak tarto tt bauxitok közé csak azokat sorolhatjuk, amelyek 
nem tartalmaznak homokot, kavicsot és konglomerátum, tufa közbetelepüléseket, tehát 
nincsenek bauxittá válásuk után az eocén transzgressziók időszakai alatt áthalmozva. 
A bauxitok tekton ika iig  már nincsenek igénybevéve, a nagy, regionális jellegű, a/só- 
krétakori tangenciális igénybevétel a bauxitok keletkezése előtt zajlott le. Az óalpi moz
gások idejének pontosabb meghatározása miatt fontos lenne koruk egzaktabb meg
határozása.

E o c é n

A Budai-hegységet az ÉNy felől előrenyomuló alsó- ill. középső-eocén tenger még 
csak Nagykovácsi— Pilisszentiván—Pilisvörösvár—Solymár vonaláig öntötte el. Az egykori 
partvonal mentén, feltehetően törések mentén besüllyedő kisebb medencékben meg
indult az üledékképződés, ami eleinte terrigén lepusztulási termékekből, majd édes- és 
csökkentsósvízi képződményekből, végül tengeri operculinás agyagmárga lerakódásokból 
állt (R o z l o z s n ik  P. 1935; G id a i L. 1969, 1970).

K o pek  G. — K e c s k e m é t i T. — D u d ic h  E. (1966) felfogása szerint az alsó-eocén 
transzgresszió csak a Bakony-hegység DNy-i részét érte el. A Dorogi-medencében és a 
Budai-hegység eocén barnakőszén medencéiben csak a középső-eocén tenger paralikus 
kőszéntelepeit találjuk. Ezt a kérdést területünkön nem dönthetjük el, de bízunk abban, 
hogy mikropaleontológusaink ezt a kérdést rövidesen és véglegesen tisztázni fogják.

Az alsó-eocén után rövid regressziós időszak következett, amit a középső-eocén erő
teljes transzgressziója váltott fel (illiri fázis). A tenger ebben az időszakban a hegység 
nagy részén a triász képződményeket elöntötte. Valószínűleg csak DK-i része állt ki sziget 
formájában, hiszen a pesti oldalon a fúrások szintén bizonyítják a középső-eocén jelen
létét. Képződményeinek legkeletibb maradványait a János-hegy—Zugliget-Pasarét vonaláig 
megtaláljuk. Úgy látszik a középső-eocén tenger az egykori János-hegyi triász fáciesöv 
vonalán nyomult K felé. A Városmajor 1. sz. fúrásban és az említett vonaltól D-re, K-re és 
E-ra már csak a felső-eocén képződményeket találjuk. A középső-eocén képződmények 
durva, helyenként vastag (Budakeszi-medence), detritogén, áthalmozott bauxitos-agyagos 
konglomerátum rétegsorral kezdődnek, majd miIioIinás márga és mészkő zárják le a 
ciklust.

Igen fontos, hogy ezekben a konglomerátumokban találjuk először és elég nagy 
mennyiségben azokat az andezit kavicsokat, amelyeket a Velencei-hegységéhez hasonló, 
középső-eocén neutrális vulkanizmus áthalmozott termékeinek tartunk. Valószínűleg 
ennek az alsó-oligocénig tartó vulkáni periódusnak egyik szubvulkáni andezit telérét 
fúrta át a Budaörs 1. sz. és a Budafok 1. sz. fúrás; ez utóbbiban andezittufát és tu fito t is 
feltártak. A Julianna majortól Ny-ra, a Szarvas-árok felső részénél telepített 3. sz. fúrás a 
dachsteini mészkőbe nyomult „biotitban dús telérkőzetet" fú rt ás (W é b e r  B. 1962). 
Valószínűleg ezt is ennek a vulkáni periódusnak szubvulkáni képződményeihez kell 
sorolnunk.

A felső-eocénben a mai Budai-hegységet tenger borította (D u d ic h  E. 1959). A durva 
abráziós konglomerátumokkal kezdődő rétegsor bőven tartalmaz andezit- és riolitszerű 
kőzetet (V e n d l  A. 1929). A litorális jellegű nummulinás-discocyclinás mészkövet és —
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részben felette, részben azt helyettesítő -  bryozoás mérgét az egész hegységben meg
találjuk. A felső-eocén ciklus legmélyebb tengeri kifejlődése és zárótagja a budai márga, 
amelynek felső részén megfigyelt szegényedő mikrofauna (N a g y n é  G e l l a i  Á . in 
W e in  G y . 1973) már az elsekélyülő (regresszív) tengerre utal. Az infraoligocén száraz
földi időszak (T e l e g d i Ro t h  K. 1928) után már egészen megváltozott viszonyok között 
ülepedtek le az oligocén képződmények. A Budai-hegység K-i részén ez az időszak csak 
fácies-diszkordanciával jelentkezik, ÉNy felé viszont az alsó-oligocénben a hárshegyi 
homokkővel már rövid kiemelkedés is rögzíthető.

Alsó-eocén

Sparnacumi*— cuisi emeletek

Kőszéntelepes ossz let, csökkentsósvízi képződmények, operculinás agyagmárga 
(EO. Felszínen csak a Nagyszénás D-i oldalában található néhány foltban a kőszéntelepes 
összlet jellegzetes, barna, bitumenes, édesvízi mészköve. Pilisszentivánon, a Szt. István 
aknánál volt felszíni kibúvását betemették. Leírásukat igen részletesen megtalálhatjuk a 
régi -  feltárások ismertetésével foglalkozó -  munkákban (Hantken M. 1884; T elegdi 
Roth K. 1923; Rozlozsnik P. 1935; Takács E. 1936;Szőts E. 1952; G id a i L. 1970).

Az alsó-eocén helyenként 50 m-re is kivastagodó ún. fekvőagyaggal kezdődik, 
amely áthalmozott, szögletes dolomit-breccsából, felette tarka agyagból áll. Ezután követ
kezik az édesvízi kőszéntelepes összlet, amely agyag, márga, édesvízi mészkő, kőszenes 
agyag és kőszéntelepek váltakozó rétegsorából épül fel és jellegzetes édesvízi Mollusca 
faunát tartalmaz. Általában öt fejtésre érdemes telep keletkezett. Ez az összlet 45 m 
vastagságú. (A telepeket legnagyobbrészt kibányászták. Jelenleg bányászat egyik meden
cében sem folyik.) A kőszéntelepes összletre „csökkentsósvízi rétegek" (elegyesvízi 
rétegek) következnek, szürke agyagmárgák, amelyben helyenként tömegesen találhatók 
kagylók, csigák. Végül az alsó-eocén üledékképződési ciklust tengeri foraminiferás— 
molluszkás rétegek, az ún. „operculinás agyagmárga" zárja le. Az alsó-eocén rétegsor 
teljes vastagsága eléri a 140 métert. Az alsó-eocénben még összefüggő széntelepes képződ
ményeket a felső-eocén utáni, elsősorban a pireneusi hegységképződési fázis erőteljes 
mozgásai kismértékben meggyűrték és — ebben a fázisban, de elsősorban az oligocénben, 
miocénben keletkezett törések mentén — a ma ismert kőszénmedencékre tagolták. Ezek a 
Nagykovácsi-, Pilisszentiváni-, PiIisvörösvári- és Solymári-medencék.

Középső-eocén

Lutéciai emelet

„B iotitos savanyú telérkőzet" (*aE), andezit, -tufa (aE). A középső- és felső-eocén 
alapkonglomerátumokban bemosott andezit és rio lit kavicsokon kívül (Sc h a f a r z ik  F. -  
V e n d l  A. 1929) -  amelyeket térképezésünk során mi is észleltünk -  a János-hegy

*Meg kell jegyeznem, hogy a sparnacumi emeletnek az eocénhez és nem a paleocénhez való csatolását 
g id a i  L. (1970) munkája alapján hajtottam végre. Ebben a kérdésben -  ti. a paleocén—eocén hatá
rának megvonásában -  a „Colloque sur l'éocen 1968”  nem döntött egyértelműen. (W. Gy.)
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Ny-i lejtőjén, a középső-eocén bauxitos konglomerátumban talált eruptív kavicsok 
közül Bá r á n y i L. a következőket határozta meg: bontott, szeladonitosodott ande
zit, kovásodott andezit és halványzöld színű tufa. Ugyancsak ő a budaörsi Kő-hegy 
felső-eocén konglomerátumából bontott andezitet, salakos andezitet és andezittufát 
határozott meg. Minden bizonnyal ennek a neutrális középső—felső-eocén vulkanizmusnak 
(Sz a l a i  T. 1937; Sz é k y n é  F u x  V. 1957) szubvulkáni telér maradványait tárták fel a 
Budaörs 1. és a Szarvas-ároknál telepített M.É.V. 3. sz. fúrásban. A Budaörs 1. sz. fú 
rásban 776-831 m-ig hiperszténandezitet harántoltak. Ba r a n y a i  L. vizsgálatai szerint 
a pilotaxitos-porfiros szövetű hiperszténandezit alsó részén trachiandezitté (kálitrachit?) 
alakult át. Az andezit telér fent a raiblí, bitumenes, barnásszürke dolomittal vékony 
kontakt öv mentén érintkezik. Feküje tektonikusán érintkezik a ladini diploporás dolo
mittal. Az andezit telér valódi vastagsága nem lehet 30 m-nél vastagabb. A fúrás részletes 
feldolgozását N a g y  E. — N a g y  G. — Sz é k y  F. (1967) végezték. Megállapításaikat saját 
vizsgálataink alapján egészítettük ki.

A Budafok 1. sz. vízfúrásban -  amely területünkön kívül esik -  a diszkordánsan 
települő alsó-oligocén alatt, 1336,0—1397,6 m-ig andezitet, gránátos andezitet, andezit
tufát, homokkövet és tu fito t fúrtak át.

A Szarvas-ároknál levő M.É.V. 3. sz. fúrás dáchsteini mészkőbe nyomult, biotitban 
dús szubvulkáni telérkőzetet tárt fel (W é b e r  B. 1962). A szűkszavú leírásból arra a követ
keztethetünk, hogy a kőzet alkáliákban gazdag, savanyú szubvulkáni termék, amely gazdag 
thoriumban és ritkaföldfémekben. Ennek a kőzetnek a kavicsait eddig még nem sikerült 
kimutatni az eocén alapkonglomerátumokban, ezért korát csak feltételesen helyeztük 
az eocénbe.

A felső-eocén és alsó-oligocén rétegekbe települt amfibolandezit- és biotitandezit 
tufát a Budai-hegységből már régen ismerjük (H o f m a n n  K. 1871; FIo r u s it z k y  F. -  
V Íg h  G y . 1933; Sz a l a i  T . 1937; Sz é k y n é  F u x  V. 1957), de jelentőségük csak újabban 
domborodott ki, amikor a középhegységi övezetben, helyenként még a neogén vulka*- 
nitok alatt is megtaláljuk a paleogén szubvulkáni működés intenzív nyomait. Ez annál 
inkább fontos, mert ehhez a neutrális szubvulkáni tevékenységhez ércesedés is kapcso
lódik, ami — m /nt a továbbiakban látni fogjuk — valószínűleg a Budai-hegység aljzatában 
is kifejlődött.

Bauxitos konglomerátum, agyagos bauxit, m iliő i inás márga és mészkő (E2). 
A középső-eocén képződményeket legszebben és legrészletesebben a Solymári-meden
céből írták le (H a n t k e n  M. 1884; Ro z l o z s n ik  P. 1935). Átlagos vastagságuk 140 m 
körüli. Felszíni képződményeit aránylag kevés helyen láthatjuk: a Zsíros-hegy-Nagy- 
szénás D-i oldalában; Budakeszin, a MÁV tüdőszanatóriumtól É-ra levő dolom it
kőfejtőben, ahol a vörös agyagos bauxit, a bauxitos agyagos konglomerátum és felette a 
miliolinás-molluszkás márga diszkordáns helyzetű képződményei vannak feltárva. A kato
nai kórház építkezésénél vékony szénréteget is feltártak a bauxitos-agyagos konglome
rátumban (Sz e n t e s  F. in Sc h r é t e r  Z. — Sz ö ts  E. — H o r u s it z k y  F. — M a u r it z  B.
1958). A János-hegy Ny-i lejtőjén levő feltárásokban is kibújnak a konglomerátum- és 
felette milioiinás mészkő-rétegek (Pá l f y  M. 1920, F e r e n c z y  I. 1925b). Reambulációnk 
során a János-hegyi úttörő vasúti megállónál sikerült a középső-eocén durva konglome- 
rátumos rétegsor kövületes kifejlődését térképezni (We in  Gy . 1970). K e c s k e m é t i T.-n é 
a Mollusca fauna alapján ezeket a rétegeket a középső-eocénbe sorozta.
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A felszíni- és bányafeltárások, valamint fúrások anyaga alapján a bauxitos-agyagos 
konglomerátummal kezdődő, majd molluszkás, miliolinás márgába átmenő és miliolinás 
mészkővel végződő rétegsor keletkezett a második eocén ciklus alatt. A rétegsor át
halmozott andezit kavicsokat és andezittufa közbetelepüléseket tartalmaz. Ez utóbbit 
többek között a Remete-hegy É-i lejtőjén a Solymár felé vezető dűiőút tárja fel.

A budakeszi „öböl"-ben leméiyített bauxitkutató fúrások és a Budajenő 1. sz. 
fúrás is feltárta az áthalmozott bauxit—bauxitos konglomerátum- és agyagos andezittufa- 
rétegeket. A középső-eocén transzgressziót megelőzően erős lepusztulási időszakot kell 
feltételeznünk, amikor a krétát?) bauxitok áthalmozódása és a durva terresztrikum le

meg az egykori szárazulatból.

Felső-eocén

Priabonai emelet

Alapkonglomerátum, num- 
mu/inás-d iscocyc/inás mészkő,
Jbryozoás márga"  (E3). A Budai
hegységet a tenger a felső-eocén
ben teljesen elöntötte. Az alsó
eocénben kezdődő transzgressziós 
szakaszok legfelső ciklusát durva 
abráziós konglomerátum vezeti 
be. Azokon a helyeken tanulmá
nyozhatjuk legjobban a mintegy 
100 m vastag és igen változatos, 
sekély sziklaparti kifejlődésű fel
ső-eocén rétegsort, ahol a közép
ső-eocén transzgresszió még nem 
borította el a szárazföldet, így 
elsősorban a hegység középső és 
DK-iövezetében ( if j . D u d ic h  E.
1959). Az alapkonglomerátum
ban, mint már említettük, ande
zit, rio lit kavicsok és vulkáni 
tufa közbetelepülések jelzik a 
középső-eocénben m eg i nd u It
neutrális vulkanizmus folyamatos 
tevékenységét (Sc h a f a r z ik  F. 
— V e n d l  A. 1929; H o r u s it z k y  
F. -  V igh Gy . 1933). (Andezit

11. ábra. A tektonikailag erősen igénybevett dachsteini mész
kőre diszkordánsan települ a felső-eocén nummulinás- 
discocyclinás mészkő (Ferenchalom, a Camping területén levő 

régi mészkőfejtő). (Foto: Dr. Wein Gy.)
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tufa közbetelepülések a felső-eocén képződményekben általában megtalálhatók.) Ezek 
felett nummulinás-discocyclinás-lithothamniumos mészkő és ennek különböző fácies- 
változatai vannak, majd a részben fáciesártékű bryozoás márgával zárjuk a felső-eocénnek 
ezt a mintegy 100 m vastag rétegösszletét (H o f m a n n  K. 1873; H a n t k e n  M. 1880; 
if j . D u d ic h  E. 1957; M o n o s t o r i M. 1965, 1967).

„ Budai márga" C^Ea). Gazdag Foraminifera faunája és a felső-eocén üledékkép
ződési ciklust záró kifejlődése alapján soroljuk az ún. budai márgát ide. Ez, az átlagosan 
100 m vastag, egyöntetű kifejlődésű, sárgásbarna márga a Budai-hegység középső és K-i 
részéről ismert és a bryozoás márgához kapcsolódik. Andezittufa közbetelepülések számos 
helyen megfigyelhetők benne (Sc h a f a r z ik  F. — V e n d l  A. 1929). Felső részében a már 
elszegényedő mikrofauna, a hegység K-i felében pedig a képződmény hiánya jelzi a felső
eocén és az alsó-oligocén közti rövid ideig tartó kiemelkedési időszakot.

F r a n z e n a u  Á . (1889), H o f m a n n  K. (1871), Sze n t e s  F. (1958), Sz t r á k o s  K. 
(1970—71) a részben oligocén jellegű Foraminifera fauna alapján az oligocénhez kap
csolták a budai márgát, figyelembe sem véve azt, hogy üledékképződése alapján a felső
eocénhez tartozik, s az oligocén üledékképződési ciklustól ülepedési, illetve fácies- 
diszkordancia választja el. Az általunk is helyesnek tartott diasztrofikus szemlélet és 
újabb nannoplankton vizsgálatok (Bá l d in é  B e k e  M. 1970, 1972) szerint a felső-eocénbe 
soroljuk és így visszatérünk H a n t k e n  M. eredeti besorolásához (H a n t k e n  M. 1873; 
F e r e n c z y  I. 1928; if j . D u d ic h  E. 1957; Bo d a  J. — M o n o s t o r i M. 1972; W e in  G y . 
1973, 1973a) D u d ic h  E. és M o n o s t o r i M. világosan kimutatták, hogy a bryozoás

12. ábra. Felső-eocén „budai márga" a metró Moszkva tér—Déli pályaudvari szakaszából.
(Foto: Dr. Wein Gy.)



márga és budai márga, egymást helyettesíthető felső-eocén fáciesek, amelyekre jellemző a 
felső-eocén jellegű globigerinás mikrofauna.

A budai márga felső szakaszának már elszegényedő mikrofaunája és a fauna
maradványok töredezettsége (N a g y n é  G e l l a i  Á. in W ein  G y . 1973) a felső-eocén 
tenger elsekélyesülését, regresszióját jelzi. A hegység K-i részén fokozatos átmenete 
nyomozható a tardi rétegekbe, a Ny-i és — a Csepel II. fúrás adatai szerint — részben a 
D-i területen diszkordánsan települ rá a hárshegyi homokkő. Az előző érintkezést a 
metró Batthyány tér—Déli pályaudvari szakaszának fúrásaiban (H ajó s  M. 1955) és fel
tárásaiban (Wein  G y . 1973), a Városmajor 1. sz. fúrásban, az utóbbit többek között 
Pesthidegkúton, a Csúcs-hegy D-i oldalán levő hárshegyi homokkő bányában figyelhetjük 
meg. Hasonlóképpen a Csepel II. hévízfúrásban is, a budai márgára hárshegyi homokkő 
települ (L á n g  G. 1961). Flórája alapján megállapítható, hogy a tropikus-szubtropikus 
klíma uralkodott ebben az időben (R á s k y  K. 1956).

0  I i g o c é n

A hegység K-i, DK-i részén, o tt ahol az üledékképződés folyamatos volt, az oligocén 
rétegek fácies-diszkordanciával, az É-i és Ny-i területeken diszkordánsan, üledékhézaggal 
települnek a triász vagy eocén rétegekre. Az úgyszólván mikrofaunamentes „ tardi rétegek" 
mangrovés, lapos, partmenti tengerben keletkezhettek (M a jz o n  L. 1960, 1961). Ezek a 
kőzetek egyidejűek a hárshegyi homokkővel, amely már területünktől É-ra fekvő, k i
emelt helyzetű hegységek partmenti lerakódása volt. Az É-ról torkoló folyóvizek törmelék
kúpját dolgozhatta fel az előrenyomuló alsó-oligocén tenger. Az oligocén transzgresszió 
az eocénével ellentétben K—ÉK felől nyomult előre. Az alsó-oligocénben, az infraoligocén 
emerziós időszak alatt kiemelkedett Budai—Pilisi-hegységet nagyrészt már elborította a 
tenger. A középen kiemelkedő részeket (a mai János-hegy—Hármashatár-hegy környékét) 
csak a középső-oligocén transzgresszió érte el. A solymári-árpk és a piliscsabai öböl 
oligocén rétegsora között fácieskülönbség észlelhető (S iposs Z. 1964; N a g y n é  G e l l a i  Á. 
1967), ami arra utal, hogy a két terület között paleogeográfiai határ (gát) volt. Ebben az 
időben, ahogyan azt a fennmaradt rupéli képződmények elárulják, a Budai-hegység helyét 
tenger borította. A felső-oligocénben a tenger kezd visszahúzódni, s már csak a hegység 
szegélyén, Budakeszi, Piliscsaba és a Solymári-völgy területén találjuk meg a homokos
agyagos felső-oligocén rétegeket. Ezután a neogén elején az egész hegység kiemelkedett 
és azt csak részben borították el a felsŐ-helvéti deltaképződmények, majd a Szarmata és 
Pannon tenger üledékei.

Alsó-oligocén 

Lattorfi emelet

„Hárshegyi homokkő" (hO i). A maximálisan 100 méter vastag hárshegyi homok
követ a Budai-hegység ÉK-i részén a Budaörs—János-hegy—Hármashatár-hegy—Üröm vona
lától ÉNy-ra találjuk. Ettől a vonaltól DK-re a tardi rétegek helyettesítik. Kifejlődésében 
lényegileg két fő típust választhatunk el egymástól. Az egyik, és ez a jellegzetes, a típusos 
hárshegyi homokkő, mely durva-, helyenként finom konglomerátumba átmenő homokkő, s
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14. ábra. Diploporás dolomitból álló alsó-oiigocén abráziós konglomerátum. A „hárshegyi 
homokkő" egyik fajtája a Nagyszénás É-i lejtőjén. (Foto: Dr. Wein Gy.)

13. ábra. Az alsó-oligocén „hárshegyi homokkő" diszkordánsan települ a karni, fehér, laza, 
szemcsés dolomitra (Pilisborosjenő). (Foto: Dr. Wein Gy.)
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15. ábra. Alsó-oligocén „hárshegyi homokkő”  (Pesthidegkút, 305,7 mp.). (Foto: Dr. Wein Gy.)

csaknem kizárólag kvarcit kavicsokból áll, kovasavas kötőanyagú, a felszíni feltárásokban 
többnyire rozsdabarna, helyenként szürke színezetű. Legalsó padjai gyakran tartalmaznak 
alig .koptatott dolomit-, mészkő-, tűzkő kavicsokat (14. ábra). Ritkán rossz megtartású 
Mollusca faunát, és növénymaradványokat is tartalmaz (Ho f m a n n  K. 1871; Koch A. 
1871; Ro zlo zsn ik  P. 1935; Sc h a f a r z ik  F. 1902; Fekete  Z. 1935; Szőts  E. 1956).

A másik típus a finom-középfinom, szürke, sárgásbarna, meszes kötőanyagú kvarc
homokkő (15. ábra). Több helyen tartalmaz tengeri Mollusca faunát (F ekete  Z. 1935; 
íd . Ló czy  L. gyűjtése inScHRÉTER Z. et al. 1958). Ka s z a n it z k y  F. kőzettani vizsgálatai 
(1956), valamint a tektonikai reambuláció során szerző által gyűjtött kőzetanyagból megál
lapítható, hogy az metamorf és magmás kőzetek lehordási termékéből származik. A kvarc 
nagy mennyisége és akis földpáttartaJom arra utal, hogy a hárshegyi homokkő -  legalább is 
nagyrészt egy idősebb homokkoösszlet újra feldolgozott képződménye. A kőzet arány
lag rövid folyami szállítás után, részben szárazföldön, de főleg tengerben rakódott le.

A pesthidegkúti Vöröskővártól ÉNy-ra levő hárshegyi homokkőfejtőben 10 cm 
vastag, világos színű vulkáni tufa közbetelepülés figyelhető meg (15. ábra). Ezek a tufa 
közbetelepülések valószínűleg már az oligocén eleji dacitos vulkanizmussal hozhatók össze
függésbe (Na g y  G. 1964).

Halpikkelyes agyagtnárga („tard i rétegek") (aO i). A Városmajor 1. sz. fúrásban 
80 m vastagságot is elérő rétegei szürke, túlnyomóan sávos-meszes, agyag-agyagmárga ki- 
fejlődésűek. Gyakoriak benne a vékony, néhány centiméternyi tufa- és homokkő közbe
települések, valamint a növény- és halmaradványok. Foraminifera vagy egyáltalán nincs 
vagy igen kevés fordul elő. Főleg ezen sajátossága alapján különítette el Majzon  L. (1941,
1960) a fokozatos átmenettel felette települő és már a rupéli emeletbe tartozó „kiscelli 
agyagitó l.
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A Budai-hegység D-i és K-i 
részén, ott ahol a hárshegyi ho
mokkő nem fejlődött ki, a ,,tardi 
rétegek"' képviselik a lattorf i eme
letet. Átkovásodott, lemezes k i
fejlődését már régen ismerik a 
Gellérthegy D-i lejtőjéről, de a- 
régebbi irodalom még az eocén 
korú ,,budai márgá"-hoz sorol
ta. A Tűzkő-hegy D-i oldalá
ba bevágódott mély vízmosások
ban is kibúvik sárgásbarna szí
nű, lemezes rétegsora. A met
ró Batthyány tér—Moszkva-tér 
közötti szakasza ,,tardi réteged
ben halad. Innen számos haI- 
és növénymaradvány került elő 
(An d r e á n s z k y  G. 1963; 
Pá l f a l v y  l.inWEiN Gy . 1973).

Pá l f a l v y  I. (1978) sze
rint — aki a metró vágatainak 
kihajtása közben gyűjtött nö
vénymaradványokat meghatároz
ta — a maradványegyüttes ural- 
kodóan mezofil flóra, trópusi
szubtrópusi rokonságú örökzöld 
fajokból áll.

A csillaghegyi téglagyár 
16. ábra. Kis oligocén—miocén vető mentén elmozdult dácit- agyagbányájában az Összlet disz- 
tufa a hárshegyi homokkőben (Pesthidegkút, kőfejtő a Csúcs- kordánsan települ a felső-eocén 

hegy DNy-i oldalában). (Foto: Dr. Wein Gy. 1970) képződményekre; az innen k i
került növénymaradványokat 

Rásky  K. (1943) ismertette, A kőzet pirittartalma a budai márgáénál lényegesen 
magasabb. Mindezen tulajdonságok arra utalnak, hogy a budai márga keletkezési körül
ményeitől lényegesen eltérő viszonyok között jöttek létre a tárdi rétegek. Ez a lagunás- 
édesvízi, esetleg elegyesvízi, partközeli képződmény az oligocén transzgressziót vezeti 
be és a hárshegyi homokkővel együtt az oligocén üledékképződési ciklus báziskép
ződménye.

Középső-oligocén 

Rupéli emelet

„K iscelli agyag" és laza homokkő (0 2). A Budai-hegység területén a kiscelli agyag 
általában 100—200 m vastag, de a D-i elősüllyedékben és a Pesti-síkság területén az 500—
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600 m-t is eléri. A rupéli tengerfenék K felé, a szinszedimenter hosszanti- és haránt- 
törésrendszerek mentén kialakuló árkokban rohamosan süllyedt. Ennek következtében 
Ny-on kivékonyodik, a hárshegyi homokkőre települ, nagyrészt homokos kifejlődései, 
míg K-en kivastagodik, a ,,tardi rétegekre" települ és a homokos közbetelepüléseknek 
csak alárendelt szerepe van. Homokos bázisképződményét, a laza, réteges, csillámos, 
szürke homokkövet Pesthidegkút környékéről, Solymárnál a felszínről és fúrásokból 
ismerjük.

A bázisképződményekre települ a K-i területeken, a Nagykovácsi-Solymári- 
medencében csökkent vastagságban, Óbuda környékén már kivastagodva a kékesszürke, 
igen gazdag és jellegzetes Foraminifera faunát tartalmazó, mélyebb (300—400 m) tengeri 
kifejlődései „kiscelli agyag" (H a n t k e n  M. 1866, 1868, 1872, 1875; M a jz o n  L. 1960). 
A kékesszürke, de felszínen barnássárga, finoman homokos, pirít tartalmú agyagmárga 
a Foraminiferákon kívül, gazdag Mollusca faunát is tartalmaz (H o f m a n n  K. 1871; 
id . N o s z k y  J. 1939-1940; N a g y n é  G e l l a i  Á . 1967; Bá l d i  T. 19‘65). Kőzettani 
tulajdonságaival V e n d l  A. (1932) foglalkozik.

A Budakeszi-medencében, Solymárnál a 20—30 m vastag kiscelli agyagmárga 
szürke, középfinom homokkőben folytatódik, ami a felsŐ-oiigocén képződményekbe 
megy át.

A kiscelli agyagmárga legszebb, klasszikus feltárásait ma már nem látni. Az óbudai 
téglagyárak egykori bányáit legnagyobbrészt feltöltötték. A még mindig üzemben levő

17. ábra. Az Oszoly dachstejni mészkő sziklája mentén bezökkent középső-otigocén „kiscelli agyag"
(Csobánka). (Foto: Dr. Wein Gy.)

solymári és békásmegyeri, csillaghegyi téglagyárak agyagbányáiban ma is jól tanulmá
nyozható a típusos kiscelli agyagmárga.

A metró Moszkva téri állomásának kihajtásánál pontosan térképezhető volt a kiscelli 
agyagmárga fokozatos kifejlődése a tardi agyagmárgából. A két összíet érintkezésnél a 
kiscelli agyagmárga legalsó padjai között néhány cm vastag lumachella képezi a határt, 
mely kistermetű kagylókból áll (We in  G y . 1973). A Szabadság-hegy-Hárs-hegy vonalában 
építkezések és sekélyfúrások által feltárt kisebb foltjai igazolják azt, hogy a Rupéli tenger 
az egész Budai-hegység területét elborította.
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Felső-oligocén 

Katti (= egri) emelet

„Pectuncufuszos" homokkő, „cyrenás" agyag, slír (0 3). A visszahúzódó oligocén 
tenger túlnyomóan homokos-agyagos képződményeit a Budai-hegység középső részé
ben már nem találjuk meg. A Budakeszi-medencében, a Solymári-völgyben, a Zsám- 
béki-medencében (piliscsabai öböl) és a hegységet É-ról, K-ről és D-ről körülvevő 
süllyedékekben fejlődtek ki a felső-oligocén homokos-agyagos képződmények. A felső- 
oligocén mélyebb tagját, az ún. „s lír”  kifejlődésű, finomhomokos agyag, finom 
homok képezi, amelynek elszegényedett mikrofaunája élesen elüt a rupélitől (Maj z on  L. 
1939).

A pacsirta-hegyi kavicsbánya alatt, a templomudvari feltárásban és a Budafok 2. sz. 
fúrásban is észlelték vékony rétegeit (Bá l d i  T. 1974; H o r v á t h  M. — T ó t h n é  M ak k  Á. 
1974).

A metró Kossuth téri vágataiban feltárt vékony, szürke, agyagos homok-homokkő- 
agyagmárga rétegekből néhány kisebb termetű Mollusca maradványt találtunk. Ezen 
kívül innen és a Szabadság téri vágatokból is, nagyon szép, tipikusan egri jellegű fauna 
került elő (Bá lö i T. szóbeli közlése).

A felső-oligocén „s lír”  felett, az ún. „pectunculuszos”  rétegek települnek GJycymeris 
latiradiata-Mal. Vastag, nagy területre kiterjedő rétegeinek legszebb feltárásait a Tétényi- 
fennsík É-i peremvonalában, elsősorban a törökbálinti árokból írták le (Fuchs T. 1893; 
Ho f m a n n  K. 1871; K ulcsár K. 1915; Fö l d v á r i  A. 1929; N y í r ó  R. 1963; Bá l d i  T. 
1958, 1963, 1963a). Bá l d i  T. a Pectunculus obovatus-os rétegek megjelölés helyett a 
„törökbálinti homokkő”  elnevezést vezette be.

A metró Károlyi kertben létesített aknájában és az Astoria megálló munkálatainál 
gazdag Mollusca fauna került ki a keresztrétegzett homok-homokkő lencsés, homokos 
agyagrétegekből (Bá l d i  T. -  Bo r z a  T. -  Ho r v á t h  M. 1972).

A Budai-hegységet É-ról övező Dunazug-hegység budakalászi dombvonulatából is 
közismertek a felső-oligocén „pectunculuszos”  rétegek és az azzal váltakozó „cyrenás" 
agyaQ, mely a felső-oligocén legmagasabb helyzetű fáciese (Koch A. 1871; Sz a l a i  T. 
1925; Wein Gy . 1939; Bá l d i  T. 1965). It t  is, m int a Pacsirta-hegyen, a regressziós felső- 
oligocén rétegsor felett fácies-diszkordanciával, illetve átfedő módon, a legalsó miocén 
képződmények települnek.

M i o c é n

Az oligocén után a Budai-hegység szárazulattá vált és az alsó-miocénben szigetként, 
a szarmatától kezdve félszigetként emelkedett ki a tengerből (Já m b o r  Á. 1969). Az egy
kori partvonalak mentén a neogén emeleteket bevezető ingressziók fácies-diszkordanciák- 
kal, illetve abráziós konglomerátumokkal jelentkeznek. Neogén képződmények csak a 
Budakeszi-medence D-i részén, a Solymári-medence É-i peremén és a hegység szegély
övezeteiben találhatók. Összefüggő, litorális kifej lődésű rétegsorát a Tétényi-fennsík É-i 
részéről ismerjük (Ha l a v á t s  G y . 1902; Lő r e n t h e y  I. 1911; Fö l d v á r i  A. 1929; 
Bá l d i  T. 1958, 1963, 1971, 1974). A szarmata emeletbeli durvamészkő a hegység D-i és
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K-i, a Bicskei-medence felöli területein is kifejlődtek (St r a u s z  L. 1923; Fö l d v á r i  A. 
1932; Jaskó S. 1943). A térképlap ÉNy-i részén, a Karátsonyi ligettől K-re, a Garancs 
D-i oldalán helvéti bryozoás mészkő és tortonai (=bádeni) andezittufás rétegeket ismer
tetnek (Sc h r é t e r  Z. et al. 1959).

A reambuláció során a pilisborosjenői Kálvária-domb Ny-i szélén egy kis foltban 
tortonai (=bádeni) andezittufás agyagmárgát térképeztünk. Ez az előfordulás igazolja, hogy 
a Solymári-völgy ebben az időben tenger volt, melyből a hegységnek csak a magasabb 
részei emelkedtek ki. A terület Ny-i része, Pilisvörösvár—Piliscsaba viszont szárazulat 
lehetett (Jám bor  Á. 1967). A lap területének É-i határát képező pilisi—pomázi oligo- 
miocén törészónától É-ra újból megvannak a helvéti rétegek és a tortonai (=bádeni) vulkáni 
képződmények (Ha n t k e n  M. 1867; Sc h a f a r z i k  F. 1902; Koch A. 1871; Sz a l a i  T. 
1924; H o r u s i t z k y  F. 1934,1937; Wein Gy . 1939). Ezen a területen a tortonai (=bádeni) 
emeletre annyira jellemző neutrális vulkáni képződmények uralkodnak.

Akvitániai—burdigalai (= eggenburgi) emelet

Pectenes homok(Mb). A Tétényi-fennsík É-í feltárásaiban az ún. „nagy pectenes" 
rétegek képviselik a miocén alsó részét. Fácies-diszkordanciával települnek a felső- 
oligocén „pectunculuszos" rétegekre. Gazdag felső-oligocén-alsó-miocén, kevert, part- 
szegélyi (watt üledék) kifejlődésű Mollusca faunát tartalmazó konglomerátum és homok 
rétegek váltakoznak agyag közbetelepülésekkel, a kavicsok főleg áthalmozott kvarcit- és 
kvarckavicsok. Vastagságuk a felszíni feltárásokból megítélve 25 -30  méter, a Budafok 2. 
sz. fúrásban 150 m (Fö l d v á r i  A. 1929; Bá l d i  T. 1958,1959,1963,1974).

Budafoknál a kereszthegyi-árokban és a Pacsirta-hegyen ismerjük klasszikus fel
tárásait ahol a sárga, csillámos homok és szürke agyag-rétegekre, amely még felső- 
oligocén, már eggenburgi tengeri kavicsos durvahomok, növénylenyomatos, palás, finom 
homok, majd pectenes-anomiás-ostreás, kavicsos homokösszlet következik.

Helvéti (= ottnangi és kárpáti) emelet

Kavics,homok, agyag (Mh). Alsó részét (ottnangi) 35 -40  m vastag balanuszos- 
ostreás konglomerátum, homok és foraminiferás agyagmárga építi fel, amely konkor- 
dánsan települ a „nagy pectenes" rétegekre. Bá l di  T. (1969) állapította meg alsó-helvéti 
(=ottnangi) emeletbe tartozását. Rétegsorát az akvitániai—burdigalai (=eggenburgi) képződ
ményekkel együtt a már ismertetett feltárásokban figyelhetjük meg. É-on a Mesélő-hegyen 
(Meselia), és a Kő-hegy DK-i lejtőjén, az annak idején még burdigalaiba sorolt pectenes, 
kavicsos homokkő rétegeket is ide sorolhatjuk (Sz á l a i  T. 1924; Wein G y . 1939).

A felső-helvéti (=kárpáti) emeletbeli kőzetek a Budai-hegységet D-ről szegélyező neo- 
gén rétegsorban diszkordánsan települnek az alsó-helvéti képződményekre. Rétegsora 
50-100 m vastagságot is elérő, delta jellegű, keresztrétegzett, durva kavicsból, homokból, 
agyagból épült fel, itt kovásodott fatörzseken kívül más ősmaradványt nem tartalmaz. 
Finomhomokos kifejlődése is ismert, melynek magasabb részében 25-30  m vastag riolit- 
tufa közbetelepülés is van.

A Budakesziről Pátyra vezető úttól D-re, a budakeszi-telki úttól É-ra, valamint a 
pátyi Várhegy K-i és ÉK-i lejtőjén áthalmozott pleisztocén képződményben (lejtőlösz)
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ökölnyi sőt nagyobb, jól legömbölyített, főleg kvarc, kvarcit, kovásodott fatörzs, kvarcit 
pala, lid it? , kvarcporfir kavicsokat figyelhettünk meg. Ezeket a kavicsokat a szarmata és 
felső-pannóniai a lapkong lom erátum ma ̂ nem lehet azonosítani. Főleg a kovásodott fatörzs- 
kavicsok alapján állíthatjuk, hogy a kárpáti emeletbe tartozó deltaüledék áthalmozott 
maradványai ezek. További kutatások dönthetik csak el, hogy az áthalmozott kavics 
alatt, illetve annak közelében megvannak-e szálban a helvéti (^kárpáti) emelet képződ
ményei.

E-on, a Mesélő-hegyen (Meselia) és a Garancson bryozoás homokos mészkő és meszes 
homokrétegek képviselik a helvéti (=kárpáti) emeletet.

A pesti olctelon, Zuglóban a Paskál malmi fúrásban közel 300 m vastag volt a 
helyenként delta jellegű, slíres betelepüléseket is tartalmazó kárpáti—bádeni rétegsor 
(Ba d in s z k y  P. -  Bo h n  P. 1969).

Tortonai {= bádeni) emelet

Andezittufa, -tufitosmárga, -agglomerátum (Mt). A tortonai (^bádeni) rétegek csak a 
hegység É-i részén maradtak meg. Egészen kis foltban, a pilisborosjenői Kálvária-dombon 
található tufás márga a tortonai (=bádeni) tenger egykori elterjedéséről tanúskodik.

A pilisi töréstől É-ra, a Mesélő-hegyen (Meselia) és a HÉV kanyarodójában le
fektetett vízvezetékcső árkából kikerült andezittufa, tufás márga és legfelül az andezit 
agglomerátum a nagyarányú tortonai (=bádeni) vulkáni működés maradványai.

A Budai-hegységtől D-re, már a térképen kívüli területen, a Tétényi-fennsík fel
tárásaiból ismert a transzgressziósan települő konglomerátum, homokkő és afölött a 
típusos lajtamészkő képviselik a tortonai (=bádeni) emeletet. A partszegélyi kifejlődés 
vastagsága alig éri el a 10 métert. A vulkáni kifejlődés a Dunazug-hegységben ennél lénye
gesen vastagabb és többszáz méter is lehet. A Bicskei-medence Ny-i szélén telepített 
Budajenő (Bö.) 2. sz. fúrásban Jámbor  Á. megfigyelése szerint a bádeni (=alsó-tortonai) 
diszkordánsan, báziskaviccsal és dácittufa-tufit rétegekkel települ az oligocén rétegekre. 
A rétegsor középső részét tarka agyag, homok, agyagmárga és anhidrit, a felső részét 
aleuritos agyagmárga alkotja.

Szarmata emelet

Kavics, durvamészkő (M3). Ahol feküjét lajtamészkő, illetve a Bicskei-medencében 
agyagmárga alkotja, fokozatosan abból fejlődik ki és a határt csak a jellegzetes szarmata 
fauna alapján vonhatjuk meg. Ez az eset forog fenn a Tétényi-fennsíkon. Legtöbb helyen, 
így a Budai-hegység Ny-i szegélyén is, a szarmata rétegsor diszkordánsan, transzgressziós 
konglomerátummal települ a mélyebb rétegekre. A konglomerátum felett jellegzetes, 
csökkentsósvízi, cerithiumos-oolitos durvamészkő van, ebbe települ egy átlagosan 50 cm 
vastag bentonit réteg. A rétegsor vastagsága 30-40  méter körüli.

A Budai-hegység Ny-i szegélyéig, a Nagyszénás hegycsoport Ny-i végéig hatolt a 
Szarmata tenger. A konglomerátummal kezdődő, majd durva mészkővel folytatódó réteg
sort a Tinnyénél kiugró, legnyugatibb karni dolomitorron települve és innen D felé, végig 
a hegység Ny-í szegélyén, jól tanulmányozhatjuk (Fö l d v á r i  A. 1934; Bokor  Gy . 1939; 
St r a u s z  L. 1923; Semptey  F. 1943; Ha n t k e n  M. 1864; Jaskó  S. 1943).
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A Budajenő 2. sz. fúrásban evaporitos kifejlődésű. szarmata rétegeket tártak fel 
dácittufa közbetelepüléssel,ami a Bicskei-medence egy részének sajátos ősföldrajzi jellegét 
derítette fel. Elterjedése még nem ismeretes. Gipsz, só és kénkutatás szempontjából jelen
tősége van (Já mb or  Á. 1975).

A szarmatában a Budai-hegység területe már É-ról benyúló félsziget voK, de hegy
séggé még nem fejlődött.

P I i o c é n

Felső-pannóniai alemelet

Kavics, homok, agyagmárga, agyag (Pl2). Alsó-pannóniai rétegeket a Budai-hegység 
területén nem ismerünk, ezért azt a rétegtani leírásban nem szerepeltetjük, csak annyit 
jegyzünk meg róla, hogy Diósdon, a homokbányában feltárt Meianopsis martiniana-s 
fehér kvarchomok transzgresszív módon települ a szarmata durvamészkőre és jelzi a 
szarmata után beállt rövid regressziós fázist követően a Pannon beltenger térhódítását 
(Fö l d v á r i  A. 1932).

A felső-pannóniaiban a transzgresszió tovább halad, a Budai-hegységet és a pesti 
oldalt DK-i irányból Budakeszi—Hűvösvölgy—Rózsadomb—Mogyoród vonaláig a víz elönti. 
Helyesebb, ha úgy jellemezzük ezt a földtani eseményt, hogy a szarmatában már fél
szigetként kiemelkedő Budai-hegység területe DK felé megbillent és így az a felső- 
pannóniaiban víz alá került.

A felső-pannóniai, mintegy 60 m vastag finom kvarckaviccsal és homokkőpados 
homok rétegekkel kezdődik. Felette finomhomokos szürke agyag és világosszürke agyag 
váltakozó rétegei települnek. A János-hegy K-i lejtőjén, a Disznófő vendéglőnél feltárt 
agyagmárgából Mollusca és Ostracoda fauna került ki, amely annak felső-pannóniai korát 
igazolja (Lő r e n t h e y  I. 1906). Az agyag, agyagmárgaösszlet alsó részén, néhány méter 
vastag világosszürke, finom agyagmárga települ, amelyet budaiföld néven, mint festék
földet, illetve piktortéglát hasznosítanak. Régi beomlott tárók és gödrök jelzik a ma már 
nem látható felső-pannóniai előfordulásokat. A Pannon beltenger egykori vonalán több 
helyen igen markáns abráziós színlőt figyelhetünk meg. így például a Szabadság-hegy K-i 
szegélyén 450 m tsz. feletti magasságban, a Hűvösvölgy ÉK-i szegélyén 275 m tsz. feletti 
magasságban találjuk. A Rózsadomb hasonló magasságú fennsíkját is a felső-pannóniai 
abrázió egyengette el. A színlők közötti magasságkülönbség a pleisztocénben végbemenő 
igen erős vertikális mozgásoknak tulajdonítható.

Felső-pannóniai—levantei alemeletek

Édesvízi mészkő, mésziszapf agyagmárga (Pl3, Pl3 V III.). A Kakuk-hegyről és a 
Szabadság-hegyről (Sváb-hegy) ismert édesvízi bitumenes mészkőből, mésziszapból és 
agyagmárgából felépült, mintegy 60 m vastag rétegsor (Pl3 V III.)  fokozatosan fejlődik ki 
a felső-pannóniai agyagos üledékekből. Sz e n t i v á n y i  F. (1932) ezt az összletet teljes 
egészében a levantei emeletbe helyezte. K rolopp E. a Szabadság-hegyi síugró sánc szelvé
nyéből és a Normafa vendéglőnél ásott gödörből, valamint sekélyfúrási anyagból gyűjtött, 
főleg csigákból és egy Unió sp.-ből álló faunaegyüttes alapján megállapította, hogy az

37



édesvízi mészkő alsó része — amelyben a mésziszap dominál — még a felső-pannóniai al- 
emeletbe tartozik.

A rétegsor felső részét, amely főleg szárazföldi csigafaunát tartalmaz, levantei, 
esetleg 0 pleisztocénba átmenő képződménynek tartjuk (Krolopp E. 1958, 1961; 
Krolopp E. in Wein Gy . 1970; Jánossy  D. 1969; Scheuer  F. — Sch wei tz er  F. 
1973). Az átmenet fokozatos és jelzi a Budai-hegység levantei, illetve alsó-pleisztocénban 
történt végleges kiemelkedését. Az édesvízi rétegekben felfelé fokozatosan vastagodó, 
bitumenes, barnásszürke színű mészkőpadok — Scheuer  G y . és Schwei tz er  F. (1973) 
megfigyelései szerint — legalábbis részben karsztforrás lerakódások. Ugyanilyen meg
figyeléseket tettek Zsámbék környéki, hasonló korú édesvízi mészkő előfordulásoknál is. 
Mivel ezeket a képződményeket igen nagy területen, a Pesti-síkságtól a Bicskei-medencén 
át a Balaton-felvidékig követhetjük, inkább arra kell gondolnunk, hogy karsztforrások 
által táplált, igen tiszta vizű partmenti, tavi lerakódással állunk szemben. Főleg a felső, 
már levanteibe tartozó szakaszon, helyenként hévizes travertínó lerakódások is kelet
kezhettek.

Térképünkön az egész összletet együtt ábrázoltuk, mivel az alsó és felső szakasz 
terepi elválasztása nem volt lehetséges.

P l e i s z t o c é n  — h o l o c é n

A levantei végén, a pleisztocén elején az egész Budai-hegység szárazra került. 
Tulajdonképpen ekkor kezd kialakulni a mai Budai-hegység. Tektonikai szempontból két 
csoportra bontjuk a térképen is megkülönböztetett pleisztocén- és holocén képződmé
nyeket. Az egyikbe a travertínó, azaz a hévforrások táplálta tavak főleg mészkő és mész
iszap lerakódásai, a másik csoportba az „egyéb" eolikus, fluviális és lepusztulási termékek 
tartoznak. Ez utóbbiak tektonikai szempontból nem jellemzőek és az amúgyis zsúfolt 
térképet túlságosan megterheltük volna, ezért részletes ábrázolásuktól teltekintettünk.

Édesvízi mészkő (travertínó) (mQi —V III.) . A levantei végén, a pleisztocén elején a 
kiemelkedő Budai-hegységben megindult a hévforrások tevékenysége. A kiemelkedés 
következtében a források a hegység közepétől K felé, az erózióbázis irányába vándoroltak. 
Az emelkedés szakaszosan ment végbe, aminek eredményeképpen a lefolyó patakok 
(ős-Dera-, Solymári-, Ördög-, Németvölgyi-patak), majd később — a III. terasz képződése 
után -  a Duna alakította ki az egyes terasz szinteket, amelyeken a hévforrások tavaiból a 
travertínó szintek lerakodtak. A III. teraszt (Várhegy, KiscelIi-fennsík) régebben a Duna 
teraszaihoz sorolták, mert úgy gondolták, hogy a Várhegy travertínója alatt megfigyelt 
kavics a Duna hordaléka. Megtekintve a várhegyi pince feltárását, meg kel! erősítenünk 
azt az újabb véleményt, hogy a polim ikt, alig koptatott kavics nem Duna-, hanem patak
hordalék eredetű. A travertínó vastagpados, növényi lenyomatokat tartalmazó, fehér- 
szürkésfehér, lyukacsos mészkőpadokból és közbetelepült mésziszap lerakódásokból épül 
fel. Gyakoriak, elsősorban a mésziszapbán a Mollusca, főleg csiga maradványok. Emlős 
csont maradványok is előkerültek.

A teraszok tengerszint feletti magasságából, elhelyezkedéséből és az ősmaradvá
nyokból többé-kevésbé megbízhatóan lehetett az egyes travertínó-szintek relatív korát 
megállapítani. Ezek szerint a Budai-hegységben hét, illetve — ha a levantei édesvízi mész

38



követ is számítjuk -  nyolc terasz szint különböztethető meg. A legidősebb, már hévíz
tevékenységgel összefüggő édesvízi mészkő szint a levantei emeletbe sorolt -  Szabadság- 
hegy és Kakuk-hégy tetejét képező -  bitumenes mészkő-mésziszap (420-500 m tsz.f.) 
(Pl3 V III.). A V II. szint (235—240 m tsz.f.) már az alsó-pleisztocénben keletkezett a 
Széchenyi-hegy K-i oldalában. Ezt az Alkony u. és a Felhő u. környékéről ismertetik 
(Sch euer  Gy . — Schwei tz er  F. 1973). Ide sorolhatjuk még a máriaremetei (Pest- 
hidegkút) travertínót, vaiamint a budakalász-ürömi travertínó előfordulásoknak leg
magasabb szintjét. A VI. (195-200 m tsz.f.), V. (195-220 m tsz.f.) és IV. (170-180 m 
tsz.f.) szintek, amelyek részben még az alsó-pleisztocénbe kerülnek, nem mindig választ
hatók el egymástól. Ide soroljuk a Budakalász—Üröm vonulat középső travertínóját, a 
hűvösvölgyi előfordulásokat, a Gellérthegy magasabb képződményeit. A Rózsadomb 
magasabb helyzetű travertínói az V. szintnek felelnek meg. Pécsi M. (1973b) a vértes- 
szolősi ősember maradványait tartalmazó V. szinthez tartozó travertínó korát radio
metrikus kormeghatározással 350 000 évben állapította meg. Szerinte ez a kor inkább a 
günz-mindel interglaciálisra jellemző. Ennek alapján a budapesti V. szintet is ezzel egy
idősnek vehetjük, a VI. szintet pedig már a günz alá kell helyezni. A IV. szint marad
ványait (170—180 m tsz.f.) a pomázi Majdantól Budakalászon át a Naphegyig követ
hetjük. Újabban ide sorolják a 135—150 m tsz. feletti magasságban levő Kiscelli-fennsík, 
a budai Várhegy vastag, összefüggő mészkőpadjait, amelyek a mindé! végén, riss elején 
keletkeztek. Ezek radiometrikus kormeghatározás szerint 190 000 évesek.

A felső-pleisztocénben már a Duna teraszán keletkezett a II. szint (120 m tsz.f.), 
amelynek maradványait a Csúcshegyi-dűlő alsó részén figyelhetjük meg. Korát 70 000 
évesnek veszik. Az I. travertínó szint (105—107 m tsz.f.) a Római-fürdő langyosvízű 
forrásánál látható.

A hévíz, amely a dolomit és mészkő repedéseiben, üregeiben helyezkedik el, o tt tör 
források formájában a felszínre, ahol a fedő szigetelő réteget -  amely vagy felső-eocén 
(bryozoás- és budai márga) márga vagy oligocén (tardi- kiscelli agyagmárga) agyagmárga — 
a mélyülő patakok áttörték. A patakok bevágódásának gyorsasága a Budai-hegység k i
emelkedésével egyenes arányban volt. A nyugodtabb periódusokban teraszok és rajtuk 
hévizes tavak jöttek létre.

A kovás-limonitos-karbonátos impregnációk, a dolomit porlódása (Jakucs  L. 1950) 
a gejzíritek, a hévíz vájta barlangok (18. ábra) (Kerekes  J. 1944; L eél  Össy S. 1957; 
Papp F. 1937; Panos  V. 1960) és teletermális ásványkiválások, mind a hévíztevékenység 
körébe tartoznak. Sc h a f a r z i k  F. (1913, 1928) foglalta össze a hévforrások ásványkiválá
sait, melyeknek sorrendje szerinte a következő: első generációból telérkvarc, pirít, barit, 
fluorit; második generációjú kvarc, dolomit, kalcit I, barit, kalcit II, kalcit III, aragonit (pi- 
zolit), mésztufa (travertínó); az ásványasszociációk átmeneti jellegűek. A kiválási sorrend 
feltehetően a hévíz hőmérsékletével függött össze, ez pedig a hévforrások működésének in
tenzitásával. A legintenzívebb hévíztevékenység a Budaörs környéki hegyekben figyelhető 
meg, ahol az erős kovásodáshoz pirít, barit és a nyomelemek féldúsulása járult (Ho rus it zky  
F. — Wein Gy . 1962). A z egykori forrástölcsérekben a legdúsabb ásványkiválásokat a hárs
hegyi Báthory-barlángban, a Remete-hegyen, a csillaghegyi Róka-hegyen figyelhettük meg 
(Oz o r a y  Gy . 1960). Panos  V. (1960) a Szemlőhegyi-barlangban zöld színű, réztartalmú 
bevonatot mutatott ki (malachit). Pel i kán  P. legújabb vizsgálatai és Na g y  B. meghatáro
zása szerint cinnabarit nyomok is megfigyelhetők, elsősorban a vastag kalcit bevonatokban.
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18. ábra. Hévíz oldási üregei (Gellérthegy D-i oldala). (Foto: Gál Zoltán)

A legerősebb teletermális ércesedés vonala nyilvánvalóan az a sáv volt, amely mentén 
a leghosszabb ideigésa legintenzívebben fo ly t a hévíztevékenység. Ez pedig a Csiki-hegyek— 
Szabadság-hegy—János-hegy-Hárs-hegy-Mátyás-hegy-Róka-hegy vonala. Ezen a vonalon 
legerősebb a kovásodás, itt helyezkednek el az alsó- és középső-pleisztocén travertínó 
szintek, amelyek szintén a hévíztevékenység nagyobb intenzitását igazolják.

Itt kell megjegyeznünk azt, hogy a pleisztocén hévizek által felszínre hozott ásvá
nyos oldatok valószínűleg egy, a Budai-hegység alatt elhelyezkedő, idősebb ércesedés 
ásványaiból oldották k i és szállították a felszínre mindazon anyagokat, amelyekből a 
teletermális ásványok keletkeztek. Régebbi megfigyeléseink szerint (Ho r us i t z k y  F. — 
Wein Gy . 1962) és ma is az a felfogásunk, hogy a Budai-hegység alatt a mezozóos karbo
nátos képződményekbe valószínűleg eocén kori szubvulkanitok nyomultak be, amelyek
hez ércesedés is kapcsolódott.

Ezt a feltevést látszik igazolni a Budaörs 1 a Budafok 1., és a Szarvas-ároknál levő 
3. sz. fúrásban másodlagos kavicsban harántolt, biotitban dús telérkőzet, andezit féle
ségek és savanyú vulkáni kőzetek. Ezek arra engednek következtetni, hogy a Velencei
hegységből a felszínen is ismert, ércesedést is hordozó eocén kori neutrális vulkanizmus 
nyomai a mélységben itt is megvannak. Az sincs kizárva, hogy a tortonai (=bádeni) vulka
nizmus során mélységben maradt szubvulkanitokhoz kapcsolódik az eredeti ércesedés, de 
erre vonatkozólag még semmiféle adatunk nincs.

Lösz, futóhomok, folyami homok-agyag, -hordalék (Q p-h). A pleisztocén képződ
mények zömét lösz, áthalmozott lösz és agyagos, kőgörgeteges lejtőtörmelék képezi. 
A jeges periódusok porviharaiból lerakodott lösz elsősorban a hegyvonulatoknak szél
árnyékos oldalán látható a Budai-hegységben is, ahol a K-i és D-i oldalakon a legvastagabb. 
A jégkorszak porviharai ezek szerint É—ÉNy felől jöhettek. A közbetelepülő vékonyabb
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vályogszintek a legmelegebb, nedvesebb időszakok maradványai. A fiatal üregrendszert 
k itö ltő  vörös agyag és agyagos törmelék ugyancsak ekkor keletkezett.

A holocén képződmények közül a futóhomok a Solymári-völgy ÉNy-i részét fedi. 
A patakhordalék a völgyekben található, a különböző termőtalajok a legfelső réteget 
képezik. A Duna árterületét egyenletesen borítja a folyami iszap és finom homok.

Itt említendők azok az anthropogén képződmények is, amit vagy tereprendezés vagy 
szemétlerakódás formájában hoztak létre. Sajnos nem egy értékes és természetvédelmet 
érdemlő feltárás esett és esik még áldozatául az ember ilyen irányú tevékenységének. 
Számos helyen olyan szennyező anyagokkal tö ltik  meg a szigetelő réteg nélküli, fe l
hagyott mészkő és dolomitbányákat, amelyek a karsztvíz fokozott mértékű fertőzését 
okozzák.
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TEKTONIKA

Paleoalpi tektonociklus (mezozóos szerkezeti emelet) (Ax)

a) A GEOSZINKUNÁLIS IDŐSZAK

Az óalpi ciklusaz alsó-triászban, esetleg már a felső-permben induló transzgresszióval 
kezdődik, ami egyúttaJ a középhegységi vályú kialakulásának kezdetét is meghatározza. 
A Budai-hegységben a geoszinklinális időszak eseménysorozatát csak a ladini emelettől 
figyelhetjük meg. Ebben az időben sekély-, nyílttengeri, karbonátos üledéksor rakódott le. 
A kőzetek az egész területen egyenletes üledékképződésre utalnak, ami annyit jelent, 
hogy a tektonikus folyamatok az egész területen azonos jellegűek voltak. A vastag, 
1500—1800 m üledéksorból következtetve, az egyenletes, de gyors ütemű süllyedés a 
felső-triászig tartott.

A karni emelet legalsó képződménye a „raibii márga", amely a Budai-hegységben, 
ha nem is tisztán márga rétegekből épült fel, mégis változatos kifejlődésű és helyenként 
márgássá váló üledéksorával a ladini, igen tiszta vizű képződési körülményekben beállott 
változást jelzi. A változatos felépítésű rétegsor az egész hegység területén megtalálható, 
de a feltárások ritkasága és elégtelensége egyelőre nem engedi meg a fáciesterületek el
különítését. Ezt csak a „raibii márga" feletti felső-triász képződményekben lehet meg
oldani. A ladini—karni határán jelentkező fácies-differenciálódás kezdetét minden bizony
nyal a lábai hegységképződési fázishoz kapcsolhatjuk. A mozgások hatására keletkező 
szíriszedimenter, az egykori partvonallal, vagyis a geoszinklinális tengelyével párhuzamos 
irányban kialakuló töréseknek tulajdoníthatók a hasonló helyzetben kialakult karni—nóri 
fáciesövek.

A „raibii márga" keletkezése után jöttek létre az egymással nagyjából párhuzamosan 
kifejlődött fáciesövek. A „mészköves-dolomitos" kifejlődés gyorsabb szedimentációt, 
vagyis a tengerfenék gyorsabb süllyedését jelzi. A vékonyabb „tűzköves-dolomitos" réteg
sor az egyenletesen süllyedő mélyebb tengeri kifejlődés övében keletkezett. A fáciesövek 
normális érintkezését is meg lehetett figyelni néhol, mint pl. a Látó-hegyen, ahol a gyors 
átmenet az egykori tengerfenék üledékképződési viszonyaiban beállott hirtelen válto
zásról tanúskodik. A „tűzköves-dolomitos" kifejlődést Ny felé a nagykovácsi—solymári 
nagy törészónáig lehet követni. Ettől Ny-ra a mezozóos képződmények „mészköves
dolomitos" kifejlődésűek. K felé a Duna bal parti neogén rétegsorral fedett aljzat milyen
ségére, a gyér adatok következtében még nem tudunk választ adni.

A karni—nóri korszakban keletkezett két elütő fáciesövet az óalpi ciklust záró 
ausztriai—mediterrán hegységképződési fázisokban lezajlott igen erős tangenciális mozgások 
az egész középhegységi vályút elmozdító „csapástörés öv" (knickung) mentén 90°-ka! el
fordítva tolták mai helyére. Ezt nevezzük „Budai csapástörés öv'-nek.
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Mielőtt ezek a mozgások deformálták volna a Budai-hegységet, itt is, akárcsak a 
Magyar-középhegység változatlan helyzetű területein, a triász képződmények eredetileg 
D N y-É K -i csapásban helyezkedtek el. Ez a felismerés tette lehetővé, hogy helyesen 
értelmezzük a felső-triász fédesek mai elrendeződését és a hegység kialakulásának alap
vető kérdéseit (Wein Gy . 1973a, 1974).

A János-hegyi, a nagykevélyi fáciesövekben, valamint a Budai-hegység Ny-i részén, 
a „mészköves-dolomitos" kifejlődés a karni emelet felső részén megy át a sekélytengeri 
mészkő kifejlődésbe (dachsteini mészkő). Ebből arra következtethetünk, hogy a felső
triász folyamán fokozatosan sekélyült a tenger és végül a nóri után a budai terület teljesen 
kiemelkedett. Tulajdonképpen az igái—bükki eugeoszinklinálisnak, a balaton—velencei 
gránitlánc nagyszerkezeti egységeinek és az É felől hozzá simuló középhegységi vályú* 
D-i szegélyének együttes emelkedését figyelhetjük meg (Wein Gy . 1969). Ennek a folya
matnak a következménye, hogy a nóri emelet végén, az egész középhegységi vályú D-i 
szegélyén megszűnt az üledékképződés. Ez a lassú, epirogén jellegű mozgás a geo sz inki inál is 
szegélyen teljes kiemelkedésre vezetett, viszont a vályú középső részén csak rövid emerziós 
időszak vagy fácies diszkordancia jelzi a triász időszak végét. Az ókimmériaimozgásoknak 
a fentiekben vázolt hatása tehát epirogén mozgásokban nyilvánult meg. Ebben az időben 
a Budai-hegység egykori területén a geoszinklinális időszak véget ért és a hosszantartó 
szárazföldi időszaknak csak az eocénben előrenyomuló tenger vetett véget.

b) AZ ÓALPI OROGENEZIS (AUSZTRIAI-MEDITERRÁN FÁZISOK)

A Magyar-középhegység alapvető szerkezetét létrehozó orogén fázisoknak pontos 
idejét csak o tt tudjuk megállapítani, ahol a teljes mezozóos rétegsor kifejlődött. A Budai
hegységben ezek a mozgások a felső-triász és alsó-eocén, esetleg a felső-kréta közötti idő
szakban játszódtak le. A Balaton-felvidéken, a Vértesben és a Gerecsében pedig az 
ausztriai—mediterrán fázisok alatt mentek végbe, erőteljes és nemcsak epirogén jellegű 
tísiai fázissal (barrémi-apti között, T elegdi  Roth  K. 1934) kezdődtek és a mediterrán 
fázissal fejeződtek be (túron T o l l m a n  A. 1966). A -felső-kréta szubhercíniai fázisok, 
bakonyi ismereteink alapján, már nem okoztak nagyarányú horizontális elmozdulásokat. 
Ezek szerint területünkön is ebben az időszakban — vagyis az alsó-krétától a felső-krétáig 
tartó szárazföldi időszakban — valószínűleg az ausztriai—mediterrán fázisok eredményez
ték azokat az erőteljes horizontális elmozdulásokat, amelyek a hegység alapvető szerkezeti 
formáit és mai helyzetét létrehozták.

A magyar-középhegységi és északnyugat-kárpáti analógiák alapján (Wein G y . 1969; 
Szentes  F. 1961; A nd ru so w  D. 1968) a mozgások fő paroxizmusa a cenomán—szenon 
közötti infragosau mediterrán fázisban volt. Ebben az időben jö tt létre az Alpok és 
Kárpátok internidáinak takarórendszere. A Bakonyban, kisebb mértékben a Vértesben is, 
horizontális eltolódások, pikkelyeződések, néhol gyűrődések formájában jelentkeztek a 
mozgások. A turonban kiemelkedés zárta le ezt az erős orogén szakaszt. A szenon tenger 
a konszolidált óalpi szerkezeti emeletre transzgredál és nyugodt települési viszonyokat 
mutat.

*Az egykori tengervályúk helyén kialakuló szárazulatot (küszöb) nevezte el Pelsoi hátnak SZALA l T. 
(1969). (W. Gy.)
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Eredetileg a D N y-É K -i csapású középhegységi vályú töretlen vonalban húzódva 
összefüggött a dél-gömöri,hasonló kifejlődésű mezozoikummal. Az ausztriai—mediterrán 
fázisok hatása, mint ahogyan az alp-kárpáti belső takarórendszer kialakulása is jelzi, igen 
erős volt. A mozgások tangenciális irányban, kompersszió hatására mentek végbe, ami a 
Magyar-középhegység középső és déli részén az ÉNy-i Kárpátok É N y-É  felé irányuló 
takaróképződésével szemben ellentétes, vagyis DK-i irányú volt. Az É N y-D K-i irányban 
ható nyomás hatására, mozgásmechanikai meggondolások értelmében, először az egykori 
partvonallal, vagyis a középhegységi csapásiránnyal (ÉK -D N y) párhuzamosan széles 
antiklinális vonulatok keletkeztek, amelyek közül Szentes  F. (1934) a Solymári-völgy 
helyén rekonstruálja az egyik ilyen boltozatot.

Reambulációnk során a Budai-hegység területén négy idős antiklinális vonulatot 
sikerült rekonstruálni. Mai irányuk ÉN y-D K-i, ezek és D-ről É felé haladva az alábbiak:

1. pátyi Várhegy—Kis-Kopasz
2. Julianna major—Hunyadi-orom
3. Ördögárok
4. Solymári-völgy

Az enyhén gyűrt redősorokat elég nehéz rekonstruálni, hiszen azokat a később 
kulmináló mozgások okozta horizontális eltolódások, pikkelyeződések, majd a harmad- 
időszaki vetőrendszerek teljesen szétszabdalták. Ezek után jöttek létre a feltolódások és 
horizontális eltolódások. Mialatt ez a folyamat végbement, az egész középhegységi vályú 
nagyjából a Váli-ároktól a Romhányi-hegységig törések menti transzverzális eltolódást 
szenvedett és közben a rétegsor csapásiránya mintegy 90°-kai hajlott el az eredeti közép
hegységi iránytól. A transzverzális eltolódás mértéke 2 0 -30  km-nyi lehet és az egész 
középhegységi mezozóos rétegsor DK felé történő eltolódását és átto/ódását eredmé
nyezte. A mozgások hatására az eredeti csapással párhuzamos feltolódások, pikkelyező
dések és erre az irányra nagyjából merőleges törésvonalak menti horizontális eltolódások 
keletkeztek. Közben a triász képződményekkel együtt a törések eredeti csapása is, mint 
már említettük, 90°-kal elfordult úgy, hogy a feltolódások, pikkelyeződések mai iránya 
ÉN y-D K-i, a horizontális eltolódásoknak és töréseknek pedig D N y-É K -i a lefutási 
irányuk.

Az ausztriai-mediterrán orogén fázisok rekonstrukciójánál úgy látjuk, hogy a 
szerkezeti elemek kialakulásáról a következő sorrendet lehet megállapítani:

1. nagy boltozatok keletkezése
2. haránttörések
3. feltolódások-pikkelyeződések (eközben a „csapástörés'' folyamata megindul)
4. horizontális eltolódások, részben a haránttörések mentén. Azok hóm löki részén 

pikkelyeződés.

A 4. szakaszban a nyomás iránya már a csapástörés következtében az eredeti ÉNy— 
DK-ihez képest DNy—ÉK-ire fordult. Ilyen formában a középhegységi vályú nemcsak a 
csapásirányára merőlegesen szűkült be, hanem a csapástörés következtében annak csapás
menti hossza is megrövidült. Ezt a jelenséget különbözőképpen magyarázhatjuk: egy
részt a domború kárpáti ív homorú belső felének térrövidülésére gondolhatunk, más
részt a zágráb—kulcsi főszerkezeti vonal mentén történő elvonszolódás is hasonló jelenség 
oka lehetett.
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20. ábra. Idős (eocén előtti) tektonikus breccsa a nóri dachsteini mészkőben (Ferenchalom, a 
Campinq területén levő régi kőfejtő). (Foto: Dr. Wein Gy. 1969)

Igen fontos nagyszerkezeti következménye volt a „ Budai csapástörés"-nek, hogy a 
váli töréstől ÉK^re fekvő középhegységi vályú mezozóos rétegsora rátolódott a balaton— 
velencei gránit lánc ópaleozóos képződményekből felépült szerkezetére és az igái—bükki 
eugeoszinkliná/is mezozoikumának torlódott: Ilyen formán keletkezett egy DK-i irány
ban á tto lt kisebb takaró, melyet „Budai takaró"-nak javaslunk nevezni. Ez a feltételez
hető, de fúrásokkal be nem bizonyított tektonikai egység a váli ároktól a Romhányi- 
hegységig, illetve attól K-re, még meg nem határozott távolságig nyomozható. Régebbi 
interpretációnk során ezen a helyen törést észleltünk, de annak magyarázatával nem 
tudtunk szolgálni (We in  G y . 1969). Most már világos, hogy a Balaton vonal a „Budai 
csapástörés" övezeteiben szenvedett 20—30 km-es eltolódás után fo lytatódik a Darnó 
vonalban. A balaton—velencei gránitlánc ópaleozóos képződményei pedig mélyen, a DK 
felé to lódott triász rétegsor (Budai takaró) alatt sejthetők. Ezek alapján az eredetileg 
összefüggő Balaton és Darnó vonalat helyes lenne összevontan Balaton—Darnó vonalnak 
nevezni.

A mozgások a már merevvé vált triász karbonátos kőzettömegeket a legtöbb helyen 
összetörték, -morzsolták és nagyrészt kataklázos szerkezetűvé alakították. Ez a folyamat 
különösen a dolomitokat érintette, de a dachsteini mészkő is sok helyen teljesen össze
zúzódott, majd kalcittal újracementálódott (20. ábra).Egyik legfontosabb bizonyítékunk a 
mozgások korát illetően az, hogy a katak/ázosodást létrehozó szerkezeti mozgások az eocén 
időszak e lőtt mentek végbe és, hogy ez utóbbi időszak diszkordánsan települő kőzeteit már 
nem érintette a szétmorzsoló mechanikai hatás. Ilyen erős mechanikai hatást az alpi és kár
páti analógiák alapján csak erős, hosszantartó tangenciális mozgás, takaróképződés hoz lét
re. Néhány helyen feltárásokban is megfigyelhetünk olyan féltőiódásokat, amelyek mentén 
idősebb képződmények fiatalabbak fölé kerültek. így pl. a pesthidegkúti Szarvas-hegy D-i
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21. ábra. Idős (eocén előtti) feltolódási vonal a nóri dachsteini mészkőben (Ferenchalom, a 
Campring területén levő régi kőfejtő). (Foto: Dr. Wein Gy. 1969)

22. ábra. Idős mozgások következtében kataklázosodott alsó-karni, „ra ib li" dolomit (Pesthidegkút, 
felhagyott dolomitmurva bánya a Szarvas-hegy D-i oldalában). (Foto: Dr. Wein Gy.)
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lábánál levő felhagyott dolomitmurva bányában a ,,raibli" barnásszürke, széteső dolomit 
a dachsteini mészkőre to lódott fel. Mind a „ra ib li" dolomit, mind a dachsteini mészkő 
kataklázosan szétmorzsolódott és az idős tektonitokra jellemző módon újracementálódott. 
A hűvösvölgyi Ferenc-hegy É-i oldalán levő felhagyott dolomitmurva bányában, illetve 
attól Ny-ra, az út mentén, a karni, fehér, laza, szemcsés dolomit a dachsteini mészkőre 
to lódott fel. A Ferenc-hegy D-i oldalán, a Camping területén levő régi mészkőbányában a 
tektonikailag erősen igénybe vett dachsteini mészkő réteglap menti horizontális eltolódá
sait és a diszkordánsan rátelepülő felső-eocén mészkő üde kőzetét figyelhetjük meg 
( V ígh G y . -  Ho r u s i t z k y  F. 1940; Wein Gy . 1970) (21., 22.,23. ábra).

A legtöbb helyen az elégtelen feltárás, időszaki fedettség gátolja a közvetlen észlelés 
lehetőségét, viszont az interpretáció legvalószínűbb lehetősége sok helyen a feltolódásos 
megoldást sugallja. Munkamódszerünk alapelve, hogy a felderített törvényszerűségeket, az 
orogén fázis jellemző tektonikai stílusát alkalmazva szerkesszük meg térképünket ott, ahol 
azt közvetlen feltárások nem teszik lehetővé.

Még nagyobb arányú és ennek a hegységképződési időszaknak stílusához tartozó 
szerkezeti formák a nagy, sok esetben lapos, harántirányú, a csapásirányra keresztben k i
fejlődött törései, amelyek mentén nemcsak függőlegesen, hanem horizontálisan is több 
km távolságra elmozdultak az egyes triász rögök, amelyeknek hóm löki részén pikkelye- 
ződés is megfigyelhető (Szarvas-árok). Hangsúlyozzuk, hogy triász rögök, mert ezek a 
mozgások az eocén képződmények lerakódása előtt már lezajlottak. Legszebb példája 
ezeknek a szerkezeteknek a solymár-nagykovácsi törészóna, ahol több törés mentén le
zökkent dachsteini mészkő szerkezet a ladini diploporás dolom it mentén, részben rá-

23. ábra. Idős (eocén előtti) mozgások következtében préselt-kataklázosodott nóri dachsteini mészkő 
a Zsíros-hegytől É-ra levő mészkőbányában. (Foto: Dr. Wein Gy.)
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préselődve, DK-i irányban több km-nyit eltolódott. Ez a törészóna annál is fontosabb, 
mert attól Ny-ra már nem figyelhetők meg a Budai-hegységben olyan szépen kifejlett 
tűzköves-dolomitos kifejlődésű felső-triász képződmények. Elképzelhető, hogy ez a 
törésrendszer már a geoszinklinális stádiumában is létezett és hatással volt a felső-triász 
fáciesek kialakulásánál.

A horizontális eltolódás és vele kapcsolatos tektonizáltság jól megfigyelhető a 
Zsíros-hegy É-i oldalán, ahol a diploporás dolom it és dachsteini mészkő tektonikus 
érintkezésének szép feltárása ismeretes. Hasonló, de kevésbé jól látható az a nagyarányú 
horizontális eltolódás Budaörsnél, amely mentén a felső-ladini dolomit rétegsora DNy felé 
a diploporás dolomit mellé csúszik. Ezt a törésvonalat harántolta a Budaörs 1. sz. fúrás. 
Ezen törés mentén a horizontális elmozduláson kívül a ladini képződmények még a tűz- 
köves dolomitra is feltolódtak.

A tektonikus érintkezés a Tűzkő-hegyen és a Naphegyen figyelhető meg. A jelenté
keny kompresszív jellegű mozgások közben kisebb jelentőségű, de jellemző gyüredezettség 
is keletkezett. Talán legszebb példája ennek a farkasvölgyi Ördögorom csárdánál a karni 
tűzkövesdolomit redőződése (24. ábra). A redővonulat csapása ÉN y-D K , vagyis a horizon
tális elmozdulások irányára merőlegesen jöttek létre a gyűrődések. Ilyen jellegű gyűrő
déseket és hozzá kapcsolódó vagy függetlenül jelentkező eltolódásokat, pikkelyeződé- 
seket számos helyen figyelhetünk meg, amelyekből az egyes rögök ausztriai-mediterrán 
orogén fázis atatt elszenvedett mozgásainak irányát (vergencia) lehet leolvasni. Ezek a 
szerkezeti elemek és a kataklázosodás jellemzői az óalpi orogenezis stílusának. A fiatalabb 
mozgások által okozott m ikrotektonikus elemek elég jó ! megkülönböztethetők ezektől, 
mert az idős szerkezeti elemek tektonikus breccsái újra összecem en tál ód tak; a fiatalab-

24. ábra. Eocén előtti mozgások során meggyűrt karni tűzköves dolomit (Ördögorom csárda).
(Foto: Dr. Wein Gy.)
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baknál ezt nem tapasztalhatjuk. Ugyanilyen megfigyeléseket tehetünk a Mecsekben és a 
Villányi-hegységben, valamint a Balaton-felvidéken is. Ott, ahol a Budai-hegységihez 
hasonló erős szerkezeti zóna nem fejlődött ki, így a Vértesben vagy a Gerecsében, alig, 
vagy egyáltalán nem képződtek ilyen jellegű mikrotektonikai elemek és a kőzetek is üdék, 
nem morzsolódtak.

A Budai-hegység különleges szerkezetföldtani helyzetének tisztázása során nem 
elégedhetünk meg az egyszerű tények megállapításával, hanem e fontos szerkezeti öv 
nagyszerkezeti helyzetét is szükséges vázolni. A pilisi törés vonalát — amely a Budai
hegységet a Dunazug-hegységtŐI elválasztja — igen nagy jelentőségű neogén törésrend
szerként tartottuk számon, s mint ilyen arra inspirálta Sc h e f f e r  V ik t o r t  (1963), hogy 
azt Bo n c e v  E. (1958) nyomán a Kraistida lineament folytatásaként értelmezze.

Szlovákia felé nyomozva a Budai csapástörés övét, azt tapasztaljuk, hogy a Kis
alföldnek a Duna bal parti, neogénnel fedett aljzatában az ópaleozóos és idősebb kristályos 
képződmények, valamint gránit csapásiránya a Budai-hegységéhez hasonlóan eltolódott 
(F u s a n  O. et al. 1971). Sc h e f f e r  V. (1963) és B e n d e f y  L. (1968) felfogása szerint a 
pilisi törésvonal a Kraistida törésövezettől a Magyar Alföldön át a Kis-Kárpátok É-i részét 
határoló ölvédi vonallal összeköthető.

A Budai-hegység tektonikai reambulációja -  ahogyan azt a fentiekben tárgyaltuk -  
felderítette, hogy a váli törésvonaltól mintegy a Romhányi-hegységig az ausztriai- 
mediterrán orogén fázisok alatt keletkezett széles törésövezet húzódik (Budai csapás
törés év), aminek mentén a Magyar-középhegység derékszögben tö rt meg és 20—30 km 
távolságra DK felé eltolódott, miközben a balaton—velencei gránitláncra is „takaró- 
szerűen fe ltoíódott (Budai takaró).Ennek a horizontális eltolódásnak nyomait ÉNy felé 
követhetjük, de az A lfö ld  neogén aljzatának kiértékelésénél, az eddigi adatok alapján 
annak DK-i folytatását nem sikerült megtalálni (We in  Gy . 1969). Tehát a Kraistidákkal 
való kapcsolat egyelőre nyito tt kérdés, amit remélhetőleg az Alföld aljzatának további 
kutatása felderít. Mindenesetre annyit ma is megállapíthatunk, hogy a törésövezet igen 
fontos tektonikai eleme az óalpi tektonofázisnak és feltehetően egy idős, lineament jellegű 
mélytörés-övezet felújulása.

Mezoalpi tektonociklus (paleogén szerkezeti emelet) (A2 )

a) AZ ALSÓ-KÖZÉPSŐ-EOCÉN EPIROGÉN JELLEGŰ MOZGÁSOK IDŐSZAKA

A Budai-hegységben a mezoalpi ciklus felső-kréta időszakban lejátszódó eseményeit 
— üledékképződési hézag következtében — nem észlelhetjük. Itt abban az időben szára
zulat volt és feltehetően -  amennyiben beigazolódik, hogy a pilisvörösvári agyagos 
bauxitok felső-kréta korúak — csak a nagymérvű karsztosodás, a laterites szárazföldi 
képződmények áthalmozódása és azoknak a karsztosodott térszínre való lerakódása tö r
tént. Mindenesetre annyit tudunk, hogy a bauxitokon nem mutathatók ki a paleoalpi 
mozgások nyomai, s a hegységképződésnek már újabb, egészen más stílusú folyamatához 
kapcsolódnak. Az alsó-eocén tenger valószínűleg — ahogyan azt Só l y o m  F. (1960) 
Tatabányán kimutatta — ÉNy—DK-i irányú törések mentén süllyedő medencékbe 
transzgredált. Hasonló eredetűek a Budai-hegység Ny-i részén a pilisvörösvári, solymári, 
pilisszentiváni és nagykovácsi alsó-eocén szénmedencék. A szénmedencéket törések
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határolják, de ezek a törések már a kőszéntelepek kialakulása után keletkeztek. Hogy e 
törések közül melyek voltak idősebbek és melyek éledtek újra későbbi fázisok alatt, nem 
tudjuk eldönteni. Ezt a kérdést még a művelés alatt levő szénbányák feltárásainak segít
ségével lehetett volna tisztázni. A ma rendelkezésünkre álló hézagos és földtani 
szempontból hiányos dokumentáció ilyen kérdések eldöntésére már nem alkalmas. 
(Ro zl oz sn ik  P. 1935, T akács  E. 1936, Bányászati dokumentáció, Dorogi Bánya
igazgatóság).

A szénmedencék elhelyezkedéséből annyit feltételezhetünk, hogy a Solymári-völgy 
besüllyedése már ekkor megkezdődhetett. A diszkordánsan települő széntelepes összlet és 
a ciklust bezáró elegyes-sósvízi képződmények az óalpi orogenezis által erősen tektonizált 
triász képződményekre települnek. A feltehetően törések mentén kialakult alsó-eocén 
szénmedencék keletkezését a /arámi orogén fázishoz köthetjük. Ez a fázis az Alpokban, 
Kárpátokban erőteljeseh jelentkezett, a Magyar-középhegység területén — a Budai
hegységhez hasonlóan -  csak nehezen meghatározható törések keletkezésében és epirogén 
jellegű süllyedésben nyilvánult meg. Az eocén transzgressziót az alsó-eocén végén be
következett — rövid ideig tartó — kiemelkedés szakította meg. Ezt az epirogén jellegű 
mozgást az illíri orogén fázisnak tulajdonítjuk.

Az illír i fázishoz kapcsolódik a Magyar-középhegységben a neutrális vulkano- 
magmatizmus kezdete. Nyomai a Budai-hegységben is megvannak. A lutéciai és priabonai 
képződmények alapkonglomerátumaiban talált nagyszámú andezit kavics és a közbe
települt, felfelé ritkuló andezittufa betelepülések azt bizonyítják, hogy a középső-eocén 
transzgressziót megelőző időszaktól a felső-eocénig tarto tt a vulkáni tevékenység leg
erősebb szakasza. A felső-eocénben a tevékenység már gyengült és az alsó-oligocénben 
befejeződött (dácitos vulkáni tufák). A paleogén szubvulkáni tevékenység jóval nagyobb 
jelentőségű, mint ahogy azt a szarvas-árki fúrásban feltárt biotitban dús telérkőzetből 
(Wéber B. 1962), a gravitációs minimumból következtethető kisebb fajsúlyú kőzetek 
jelenlétéből és a pleisztocén hévíztevékenységgel kapcsolatos elem-feldúsulásokból fel
tételezhetjük. Erre utal az a körülmény is, hogy a paleogén szubvulkáni tevékenységet a 
Magyar-középhegység DK-i peremén, Zala megyétől Recskig, sőt még tovább is követ
hetjük. Ha a lemeztektonikai elméletre gondolunk, úgy itt a központi Kárpátok szub- 
dukciós övének hatása egyszerű magyarázatot nyújthat. Amennyiben elfogadjuk a 
hipotézis által nyújto tt lehetőségeket, úgy arra gondolhatunk, hogy a turonban és a 
szenonban (szirtöv) lezajlott szubdukció alatt a mélybe to lódott kéreg beolvadása közben 
létrejött magma az alsó-eocén végén, a betolódás után mintegy 30-40  m illió évvel, a 
paleogén magmatevékenység formájában emelkedett a felszínre. Ebben a fázisban várható 
kéregalátolódás mértékét a szubtátrai takarórendszer hatalmas méretei tükrözhetik. 
A szubtátrai takarórendszer, ill. szirtöv gyökérzónája jelezhetné az elnyelési övezetet, 
amelyet feltehetően a Veporidák É-i oldalán levő cértovicai iineamentben vélünk fel
ismerni. A ndru so w  D. (1968) ír a takarók által elfedett lineamentek nagy jelentőségéről 
anélkül, hogy akkor még azt a lemeztektonikai elmélettel próbálta volna magyarázni.* 
Ha ilyen megvilágításban szemléljük a Magyar-középhegység paleogén vulkanizmusát, úgy

*SZÁDECZKY KARDOSS E. (1971) ezzel ellentétben a Balaton—Darnó vonal mentén működő szub- 
dukciós övezet hatásának tulajdonítja a Magyar-középhegység szubszekvens vulkáni tevékenységét. 
Ezen felfogás mellett is számos érvet lehet felhozni, de most nem célunk ilyen globális jellegű kérdé
sekben állást foglalni. (W. Gy.)

51



annak óriási jelentősége van. De, ha csak a Budai-hegység kialakulásának eseményeit 
értékeljük, úgy megállapíthatjuk, hogy különösen a szubvulkanitok és velük kapcsolatos 
ércesedés, valamint tektogenetikai értékelés és a Dunazug-hegység neogén vulkanizmu- 
sától való elütő helyzete a hegység méyltektonikai fejlődésének sajátos jellegére utal.

Az ti líri szinorogén fázis után a középső-eocén üledékképződési ciklus transzgressziója 
a Budai-hegység besüllyedését rögzíti. A süllyedés gyorsan mehetett végbe, mert az abrá- 
ziós képződmények durvák és polim ikt jellegűek. A középső-eocén transzgresszió újból 
megtorpan a középső—felső-eocén határán. A még mindig epirogén jellegű és a part
vonalak mentén jó! észlelhető diszkordanciával rögzített mozgásfázis az illíri fázis utó
mozgásaként fogható fel. A (arámi fázissal kezdődő dilatációs időszak ezzel befejeződött. 
Az eocén andezites vulkanizmus véget ért. Az alsó-oligocénben észlelt savanyú, dácitos 
mechanizmus zárja le a mezoalpi mozgásokhoz kapcsolódó magmatikus folyamatokat. 
A középső-felső-eocén korszakban keletkezhettek azok a törések, amelyek mentén a 
pilisvörösvári—solymári—pilisszentiváni és nagykovácsi szénmedencék tovább süllyedtek. 
Erre vonatkozólag Ro zl o zsn ik  P. (1935) és T akács  E. (1936) megfigyeléseire támasz-

25. ábra. A pireneusi mozgások hatására meggyűrt és felpikkelyeződött alsó-karni, „ra ib li" 
tűzköves mészkő. (A Mátyás-hegy D-i oldalában levő régi kőfejtő). (Foto: Dr. Wein Gy.)
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kódunk, akik szerint a hárshegyi homokkő már az erősen letarolt eocén rétegsorra települt. 
Az a néhány gyűrt forma, amiről ugyancsak ők adnak hírt, már a pireneusi kontraktív 
fázis hatására gyűrte meg az alsó-eocén kőszéntelepes összletet.

b) A PIRENEUSI OROGÉN FÁZIS

A pireneusi mozgások kétfázisúak. Az elsőben újabb epirogén süllyedés következett 
be, amely a Budai-hegység teljes elöntését eredményezte. Ekkor borította el a legmagasabb 
csúcsokat és a terület D-i részét is az eocén tenger. A második fázis a felső-eocén—oligocén 
határán az óalpinál lényegesen rövidebb ideig tartó és gyengébb, kompresszív jellegű 
mozgásokban megnyilvánuló időszakot, jelez. A nyomás — a létrejött gyűrt formák és 
pikkelyek DNy—ÉK-i csapásirányából következtetve — ÉNy—DK-i volt. A vergencia 
iránya DK-i, ami megint arra enged következtetni, hogy az óalpi mozgásokat létrehozó 
hatások újultak fel. A mozgások a pireneusi orogén fázisnak felelnek meg és a Budai
hegység területén a mezoalpi ciklust lezárják. Jellemző rájuk, hogy bizonyos zónákban 
erőteljesebben fejlődtek ki. Ezek a zónák alárendelt terjedelműek és pikkelyes feltolódá
sokban jelentkeznek. A feltolódások dőlés menti oldalán párhuzamos vetők is csatlakoznak, 
amelyek hasonlóak Kó k a y  J. (1956) által a Bakonyból leírt ,,aszimmetrikus ékszerkeze- 
tek"-hez. E mozgások során csak a törésvonalak mentén zúzódott össze a kőzet. Regionális 
méretekben ezt sehol sem lehetett tapasztalni. Legszebb példája a pikkelyeződésnek a már 
klasszikussá nyilvánított Mátyás-hegyi előfordulás (Ho f m a n n  K. 1971, Sc h r é t e r  Z. 
(1909) (25. ábra). Itt a Szépvölgy bal oldalán levő régi felső-eocén mészkőbányában

26. ábra. Vízszintes tr.ozgásra utaló lapos törésvonal a „budai márgá” -ban (pireneusi mozgások). 
(A met'ő Moszkva tér—Déli pályaudvari szakaszában). (Foto: Dr. Wein Gy. 1969)
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a ,,raibli" képződmények és fedőjükben a karni 
tűzköves dolomit a felső-eocén nummulinás— 
discocyclinás mészkőre torlódott. Ezt a Pái- 
völgyi-barlangban is lehetett észlelni (Jaskó  S. 
1948). A feltolódás a felső-eocén rétegeket 
meredekre állította, de ennek hatása a Mátyás
hegy K-i oldalán már nem észlelhető. Néhány 
hasonló pikkelyeződést különválasztva jelö l
hettünk a térképen (pl. a hűvösvölgyi Oroszlán
kőnél). A pikkelyeződéssel kapcsolatos vetőket 
is csak ritkán lehetett különválasztani a sokkal 
gyakoribb oligomiocén vetőrendszerektől.

A pireneusi kontraktív fázis időbeli el
határolását figyelhettük meg a metró Batthyány 
tér—Déli pályaudvari szakaszán (Wein Gy . 
1973). A pireneusi fázisnak tulajdonított kont
raktív mozgások hátására a budai márgában 
horizontális eltolódások keletkeztek, míg a tardí 
márgában és kiscelli rétegekben néhány dilatá
ciós jellegű vetőn kívül más nem észlelhető.

A Sashegy K-i oldalán Fö l d v á r i  A. 
(1933) figyelte meg, hogy a karni dolomit a 
budai márgára DK-i irányban felpikkelyeződik. 
A budai márgában a Bürök u. felső részén 
hasonló vergenciájú pikkelyeződést észleltek (in 
Sc h a f a r z i k  F. — V endl  A. — Papp F. 1964). 
Ho rusi tzky  F. (1943) ennek a fázisnak tulajdo
nította a Budai- és Pilisi egységek egymásra to ló 
dását. Eltekintve a már előzőekben kifejtettek
től, az is ellentmond ennek a hipotézisnek, hogy 
a mozgások gyengék voltak és mint már k ife jtet
tük, azok nem érintették az egész triász réteg
sort, abban nagyobb arányú horizontális el
mozdulást nem hoztak létre.

c) A SZÉTDARABOLÓDÁSI IDŐSZAK KEZDETE

Korát illetően még a paleogén szerkezeti 
emelethez tartozik az oligocén, de a tektonikai 
stílus gyökeres megváltozása alapján azt már a 
neogén szerkezeti emelethez kellene csatolnunk.

A pireneusi kontraktív fázist követően a 
felső-eocén tengerfenék rövid ideig kiemel
kedett. Ez az epirogén jellegű mozgás a 
Budai-hegység K-i részén fácies-diszkordanciával
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tőségű — elsősorban É N y-D K -i 
és alárendeltebben D N y-É K -i — 
törésrendszerek, amelyek men
tén a hasonló jellegű, de jóval erő
teljesebb felső-oligocén és neo- 
gén mozgások létrehozták a mély, 
oligocén rétegekkel tö ltö tt árok- 
rendszereket és kiemelt helyzetű 
horsztokat, amelyek a Budai- ■ 
hegység legjellemzőbb morfotek
tonikai formáit képezik. A pilisi 
törés, a Solymári-völgy, az Ördög
árok, a Pesti-síkság neogén törés
rendszerei már a középső-oiigo- 
cénben kezdenek kialakulni. Az 
elmozdulások végleges mértéke 
több száz métert is eléri. Ezt b i
zonyítja az, hogy a középső-oli- 
gocén (kiscelli agyag) rétegek a 
felsorolt gyorsan süllyedő ár
kokban a legvastagabbak, míg a 
lassabban süllyedő, horszt jelle
gű szerkezeteken vékonyak és 
homokos kifej löd ésűek. így például a rupéli kiscelli agyag homokos kifejlődését a 
Solymári-völgy déli szegélyéről, Pesthidegkút és Budakeszi út bevágásából, valamint 
Piliscsaba környékéről ismerjük.

Az egész oligocén időszak folyamán szembetűnő a tektonikai folyamatoknak a 
fáciesviszonyokra való kihatása. A felső-oligocénben a Budai-hegység középső része és a 
Nagy-Kevély kiemelkedtek. A visszahúzódó felső-oligocén tenger homokos, agyagos le
rakódásai már csak egyes árokrendszerekben, így a Solymári-völgyben, Dunazug-hegység- 
ben, a budakeszi süllyedékben és a Budai-hegységet K-ről és D-ről szegélyező süllyedékek- 
ben fejlődtek ki. Mégis a dilatációs törésrendszer fő kialakulási időszakát a felső-oligocén 
utáni orogén fázis (vagy fázisok) hatásának tulajdoníthatjuk (szávai és stájer fázisok).

28. ábra. Eocén utáni vetővonalak mentén a karni tűzköves, 
dolomit képződmények közé beszakadt, diszkordánsan tele
pülő felső-eocén homokkő (Ördögorom csárda). (Foto: 

Dr. Wein Gy. 1969)

Erre vonatkozólag a Budai-hegységben kevés adat áll rendelkezésre, de a Dorogi-medencében 
világosan megfigyelhető, hogy hasonló jellegű, a mai rögszerkezetet kialakító vetőrendszerek a felső-
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29. ábra. A szétdarabolódási időszak (oligocén—pleisztocén) törésrendszere a Budai-hegységben.
(Szerkesztette: Dr. Wein Gy. 1974)

1. Meghatározhatatlan korú törésvonal, 2. oligocén—miocén törésvonal, 3. miocén—pliocén törésvonal, 
4. miocén—pliocén redőnyereg, 5. pleisztocén törésvonal, 6. pleisztocén, szelektív, pozitív jellegű

mozgást végző rög
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oligocén rétegsor lerakódása után keletkeztek. Ugyanezt figyelhettük meg a Naszályon, a dachsteini 
mészkő fejtőkben és a kiscelli agyagbányákban, ahol világosan látható, hogy a nagy peremi és haránt
törés rendszerek a hárshegyi homokkő, illetve kiscelli agyag lerakódása után keletkeztek.

A jellegzetes „szétdarabolásos" szerkezetalakulásnak első fázisát az alsó-kö- 
zépső-oligocénben zajló ,,he!véti" szinszedimenter jellegű mozgásokhoz kapcsolhatjuk. 
(To l m a n n  A. 1966). I t t  jelentkezik először a mélyreható különbség a kárpáti ív és a 
Kárpát-medence tektonikai fejlődése között. Röviden kitérve erre a kérdésre, elsősorban 
arra kell rámutatnunk, hogy az északnyugat-kárpáti flis takarórendszerének kialakulása 
az oligocénben kezdődik és a tortonai (=bádeni) végéig be is fejeződik. Ez az időszak a 
Kárpát-medence területén az ún. ,,szétdarabolódásos szerkezetalakulás" időszaka (Wein 
Gy . 1969), amelyhez a neogén szubszekvens vulkanizmus kapcsolódik. Tahát, a paleogé- 
néhez hasonlóan, újból megismétlődik a kárpáti ív takaróképződési és a konszolidálódott 
belső területek (internidák) dilatációs jellegű mozgásokban megnyilvánuló korrelációja. 
A lemeztektonikához folyamodva, újból két alternatíva között választhatunk a neogén 
vulkanizmus keletkezését illetőleg. Egyik szerint azt a Külső-Kárpátok szubdukciójával 
hozhatjuk kapcsolatba, a másik szerint (Sz á d e c z k y  Kardoss  E. 1971) a Balaton—Darnó 
vonalat tekintjük ezen magmatektonikai események okának.

Neoalpi tektonociklus (neogén szerkezeti emelet) (A 3)

a) A SZÉTDARABOLÓDÁS ÉS A NEOGÉN VULKANIZMUS IDŐSZAKA

Miután a Budai-hegység embrionálisán a miocén folyamán sziget, majd félszigetként 
emelkedett ki a tengerből, a tektonikai folyamatokra is csak a peremi süllyedékek le
rakódásaiból és az o tt létrejött szerkezeti elemekből következtethetünk. A Tétényi- 
fennsík E-i peremének rétegsora a szávai és stájer mozgásokat a partvonal eltolódásában, 
diszkordanciák útján jelzi. Ezek szerint a felső-oligocén—egri—eggenburgi (szávai fázis), az 
ottnangi—kárpáti (idős stájer fázis), a kárpáti—bádeni (fiatal stájer fázis) és bádeni— 
szarmata határán (moldvai fázis) rögzíthetünk ingressziókban megnyilvánuló szinepirogén 
jellegű mozgásokat. Ezek a mozgások — a Dunazug-hegység neogén képződményeit érintő 
szerkezeti mozgások adatai szerint — nemcsak függőleges epirogén jellegű mozgásokban, 
hanem törésrendszerek újraéledésében és újak kialakulásában is megnyilvánultak. A töré
sek uralkodóan ÉNy—DK-i és kevésbé kirívóan DNy—ÉK-i csapásúak voltak és dilatációs 
jellegű vetők formájában alakították tovább egyrészt a Budai-hegységet, másrészt az azt 
körülvevő neogén rétegsorral borított süllyedékeket.*

Elsősorban az ÉNy—DK-i irányú nagy pilisi törésrendszer tovább alakulása és ennek 
mentén a Dunazug-hegység neogénben is tovább mélyülő, árokrendszerű süllyedéke volt 
jellemző és fontos tektogenetikai folyamat ebben az időszakban. A pilisi törésnek újra
éledése és nyilvánvalóan ehhez a rendszerhez kapcsolódó neogén neutrális vulkanizmusa 
arra enged következtetni, hogy annak igen fontos szerepe volt a vulkáni tevékenység k i
alakulásánál. Mint már említettük, magát a szubszekvens vulkanizmust, tehát a neutrális

*A metró Szabadság téri szakaszának térképezésénél az Ördögárok É-i vetőjének folytatását sikerült 
észlelni a felső-oligocén rétegsorban. Többek között ez a megfigyelés is bizonyítja, hogy az oligocénben 
kialakuló törések a neogénben is tovább fejlődtek.
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magma keletkezésének okát, a le
meztektonika értelmezésében a má
sodik kárpáti szubdukciós folyamat
hoz is kapcsolhatjuk, de a magma 
felszínre jutásánál elsősorban a pilisi 
törésrendszereknek tulajdonítjuk a 
fő szerepet. Az a tény, hogy iránya 
az óalpi törésrendszerek fő  irányá
val esik egybe és a töréstől Ny-ra 
egy csapásra megszűnik a neogén 
vulkáni tevékenység, azt látszik iga
zolni, hogy ez a neogénben felújuló 
törés igen mélyre hatolt és az óalpi 
ciklus végén keletkezett „ Budai csa
pástörés' É N y-D K -i irányú, linea- 
ment jellegű övezetéhez kapcsoló
dik.

Az alsó-pannóniaiban a bel
tenger transzgressziója az attikai 
fázist, míg a felső-pannóniaiban 
annak még erősebb előrenyomulása 
a szlavóniai fázist rögzíti. Ezen 
fázisok alatt erőteljesen süllyedt a 
bicskei öböl és abban, valamint a 
Budai-hegység Ny-i peremén ÉÉNy— 
DDK-i irányú vetőrendszerek és ez
zel párhuzamos enyhe gyűrődések 
keletkeztek (Fö l d v á r i  A. 1932; 
Jaskö  S. 1939; M ike K. 1963; 
Sz a b a d v á r i  L. 1966). Pátytól K- 
re, a Várhegyen látható ÉÉNy— 
DDK-i irányú redőnyereg keletke
zését a pannonjai mozgásoknak tu 
lajdonítjuk (32. ábra). Valószínűleg 
ide sorolható a budakeszi süllyedé- 
ket kialakító törésrendszer, vala
mint a Tűzkő-hegytől DK-i irány
ban, Budafokig nyomozható két tö 
résvonal, melyek között a Pacsirta
hegy bezökkent miocén rétegsora 
helyezkedik el. A Bicskei-medencé
ben kimutatott enyhe boltozatokat 
helyi jellegűnek tartjuk, amelyek 
keletkezésénél nagy szerepe lehe
tett a felemelkedő triász aljzatnak is.
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33. ábra. A Törökugrató jellegzetes pszeudodiapir diploporás dolomit röge. (Foto: Dr. Wein Gy.)

így ebben az esetben helytelen lenne kompresszív fázisról beszélnünk, inkább másod
lagos hatásoknak tulajdonítható boltozódásokról (álboltozat) lehet itt szó. A gyűrődé
seket okozó kisebb fokú térszűkülésre következtethetünk abból is, hogy azok a 
Budai-hegység Ny-i peremtöréseivel párhuzamosan keletkeztek.

34. ábra. A Gellérthegy K-i oldalán a felfelé irányuló, pszeudo
diapir jellegű mozgások hatására keletkezett litoklázis- 

rendszer. (Foto: Dr. Wein Gy.)

b) KVARTER PSZEUDODIAPIR 
(RÖGDIAPIR) JELLEGŰ
HEGYSÉGKÉPZŐDÉS

A felső-pannóniai aleme- 
let végén kezdődő regresszió a 
Budai-hegység végleges kiemel
kedéséhez vezetett. Ez az ese
mény a kelet-kaukázusi fázissal 
azonosítható. A levantei végén 
és pleisztocén elején rohamosan 
kezd emelkedni az a harmad
időszak végi félsziget, ami a mai 
Budai-hegység ősének tekinthető. 
Végülis a pleisztocén időszakban 
lejátszódó jellegzetes, szelektív 
módon megnyilvánuló, gyors
ütemű emelkedés időszaka hozta 
létre a mai Budai-hegységet. Az 
emelkedés nem egyszerre, ha
nem folyamatosan, közben meg
ismétlődő aktívabb szakaszok
ban ment végbe. Nem is egyönte
tűen emelkedett az egész hegy
ség, hanem egymástól kisebb- 
nagyobb mértékben elkülönült 
rögökben, különböző gyorsaság
gal. Különösen jellemző a pleisz
tocén hegységképződés stílusára
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35. ábra. A Gellérthegy pszeudodiapir dolomitröge és a Pesti-síkság. A dolomit a Duna medré
nek középvonaláig van a felszínen, attól K-re felső-eocén „buda.i márga" és középső-oligocén 

„kiscelli agyag" húzódik. (Foto: Dr. Wein Gy.)

36. ábra. A kibillent helyzetű pleisztocén travertínó diszkordánsan települ a középső-oligocén 
,,kiscelli agyag"-ra (Gellérthegy). (Foto: Dr. Wein Gy. 1971)
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az ún. pszeudodiapir (rögdiapir) szerkezetek kialakulása (We in  G y . 1974). Ezek igen 
jellegzetes, rendszerint kisebb triász képződményekből felépült rögök, amelyek az 
azokat egykor egyenletesen beborító eocén—oligocén rétegsort mintegy átdöfve, fe l
emelkedtek és ma a legjellegzetesebb, elkülönülten kiemelkedő morfotektonikai fo r
mákat alkotják. Legszebb példái ennek a tektonikai képződménynek a Törökugrató 
kipréselt diploporás dolomit röge, a Gellérthegy, Sashegy, Róka-hegy (33., 34., 35. 
ábrák). Tulajdonképpen hasonló, de nagyobb egység a Kakuk-hegy—Széchenyi-hegy— 
Szabadság-hegy—János-hegy vonulata is. Ördögoromnál, Pilisszentivánnál a würm lösz, 
ül. hegylábi törmelék dőlésszöge 15—20°-os. A Gellérthegyen egy épület alapozásánál 
sikerült megfigyelni, hogy a kiscelli agyagra diszkordánsan, az V. terasz szinten települő 
travertínó az eredeti vízszintes helyzetéhez képest, mintegy 20°-kal DK-i irányba k i
billent (36*. ábra).

A szektív emelkedés közben törések, elsősorban vetődések is keletkeztek. Általában 
jellemzőek a pleisztocén törésekre a nyílt vetők gyakorisága. Az elmozdulás mértéke egy- 
egy vető mentén nem nagy. Az emelkedő rögök mechanizmusa okozza a.keletkező törések

szétnyílását, elcsúszását a k i
emelt rög szegélyén. Ezek a 
pleisztocén, pozitívan vertikális 
mozgások a régi törésrendszere
ket is, elsősorban a neogén rend
szereket felnyitották. Erre talán 
legeklatánsabb példa az Ördög
árok ÉNy—DK-i irányú törése, 
amelyet a metró vonala a Vér
mező É-i végénél harántolt, ahol 
a kaIcittaI bevont, nyílt törés
vonal nagy mennyiségű hasadék- 
vizet tárolt, amelyet a vájat k i
hajtásánál lecsapoltak (Wein Gy . 
1971). A pálvölgyi eocén mész
kőbányákban, a Törökugratón 
és még más helyeken tanulmá
nyozhatjuk a nyílt, hévízkorrózió 
által kioldott, majd ka Icitta I- 
limonittal kérgezett töréseket 
(37., 38. ábra).

Nem ritka a horizontálisel
mozdulásokra utaló ferde-vízszin
tes vetőpáncélok kialakulása sem 
(39. ábra). De ezek nem regio
nális jellegű horizontális elmoz
dulásokat jeleznek, hanem a füg
gőleges mozgásokkal kapcsolato- 

37. ábra. Kalcit kiválás nyitott törés mentén (Martinovics- sâ - A fiatal törésekre jellemző,
hegyi régi eocén kőfejtő). (Foto: Dr. Wein Gy.) hogy a dörzsbreccsa egyáltalán
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nem cementálódott össze úgy, 
mint azt az óalpi és kisebb mér
tékben a paleogén—neogén cik
lus szerkezeti vonalaiból láthat
tuk. A legfiatalabb pleisztocén 
törésekre még az is jellemző, 
hogy azok sokszor nyíltak és 
vörös agyagos törmelékkel tö l
tődtek ki. Ott, ahol a hévíz 
okozta limonitos bevonatokat, 
vagy kalcitos kitöltéseket is érin
tette az elmozdulás, biztosak le
hetünk azok pleisztocén korát 
illetőleg (40. ábra).

A rétegtani fejezetben már 
kifejtettük, hogy az egyes tera
szokon kialakult travertínó szin
tek segítségével próbáltuk a 
Budai-hegység emelkedési szaka
szait megállapítani. Ezek szerint 
nyolc szakasz állapítható meg.

A Budai-hegység emelke
désével egyidőben, annak K-i, 
D-i és Ny-i szegélyén elősüllye- 
dékek keletkeztek (M o l d v a v  L. 
1966). A Budai-hegység K-i elő- 
süllyedéke, amelyben a felső
pleisztocéntől a Duna fo lyik, 
igen fontos szerkezeti eleme a 
Budai-hegység pleisztocén fe jlő
désmenetének. Azok a patakok

38. ábra. Kalcittal-aragonittal k itö ltö tt repedésrendszer, a 
felső-eocén nummulinás-discocyclinás mészkőben (Török

ugrató, mészkőbánya). (Foto: Dr. Wein Gy.)

(ős-Dera-patak, Solymári-p., Ördög-p., Németvölgyi-p.), amelyeknek bevágódó medre men
tén törtek fel a hévforrások és alakultak ki a travertínó szintek, a Pesti-síkság pleisztocén 
süllyedéke felé folytak. Az előrehaladó erózió következtében a travertínó szintek is k i
felé vándoroltak mindaddig, amíg a IV., ill. régebben a III. kiscelli és várhegyi terasz k i
alakulása után az ugyancsak az elősüllyedék felé,de Ny-ra vándorló Duna vette át az erózió
bázis szerepét. Ezután azok már a Duna teraszain jöttek létre. Ezen teraszokon kelet
kezett travertínó lerakódások azok, amelyek alapján megkíséreltük a pleisztocén orogén 
fázisokat elkülöníteni.

Ezek szerint az első pleisztocén fázis, amit a V il i .  terasz rögzít, a wallachi mozgások
I. szakaszában, a levantei—alsó-pleisztocén határán mehetett végbe. Ezek a mozgások a 
terület végleges kiemelkedésében nyilvánultak meg és egyúttal a hévíztevékenység fel
tételeit is létrehozták.

Ezután É N y-D K-i irányú vetők keletkeztek, amelyek a Szabadság-hegy-Kakuk- 
hegy levantei korú édesvízi mészkő takaróját megtörték, csak ezután jö tt létre a V II.
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travertínó szint. Ebben az idő
szakban az Ördögárok oligocén- 
ben kialakult törésrendszere is 
felújult, amit a János-hegy K-i 
oldalán húzódó, 450 m tsz. fe
letti magasságú, felső-pannóniai 
színidnek a Hűvösvölgyben 275 
m-re való lezökkenéséből állapít
hatunk meg. Ugyanakkor az 
Ördögárok újraéledő törésrend
szere a Várhegy III. (mindéi— 
riss) travertínó szintjét már nem 
érintette, tehát a mozgások az 
alsó- és felső-pleisztocén között 
mentek végbe. Ezeket a mozgá
sokat az alsó-pleisztocénben le
zajlott wallachi II. fázishoz kap
csolhatjuk. A középső-pleiszto
cénben további négy travertínó 
szint keletkezett.

1. Vérhalom—Szemlőhegy
2. Gellérthegy, Törökvész 

u., Hűvösvölgy, Ezüst-hegy felső
3. Arany-hegy, Majdan- 

fennsík
4. budai Várhegy, Kiscelli- 

fennsík

39. ábra. Nóri dachsteini mészkőben keletkezett fiatal (való
színűleg pleisztocén), függőleges mozgást rögzítő vetőpáncél 
(Máriaremeténél a dachsteini mészkőből álló gerincvonulaton). 

(Foto: Dr. Wein Gy.)

Ezeket a passzadénai I. és 
passzadénai II. (bakui) fázisok
nak, a felső-pleisztocén II. és I. 
travertínó szinteket a balti moz
gásoknak tulajdoníthatjuk.

A Pesti-síksághoz viszonyítva — összehasonlítási szintként a felső-pannóniai bázisát
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DK felé mutatnak, a két É-i egység vízszintes összetevői D—DNy-i irányban jelzik a 
mozgást.

A Budai-hegység függőleges mozgásának napjainkig tartó folyamatossága igazolt és 
B e n d e f y  L. által a recens mozgások alapján megkülönböztetett szerkezeti egységek is 
már az oligocén óta törések mentén szeparálódtak. Ezzel szemben a vízszintes irányú 
recens mozgásokat illetőleg még további bizonyítékokra lenne szükségünk, mivel ilyen 
irányú regionális jellegű elmozdulásokat sem a neogén, sem a pleisztocén folyamán nem 
sikerült regisztrálni. Pleisztocénkori, helyi jellegű, horizontális elmozdulást jelző vetőpán
célok keletkezése feltehetően a szelektív függőleges mozgásokhoz kapcsolódik. Az Ördög
árok pleisztocén szerkezeti vonala a holocénben tovább él, de a fentiekben már kifejtett 
adatok értelmében nem a fő törésvonal mentén figyelhetjük meg annak újraéledő fo lyta
tását, amely a Váron keresztül halad, hanem a Várhegy—Gellérthegy között. Ez az 
egészen fiatal törésvonal valószínűleg már a pleisztocénben kialakult és a Gellérthegy 
keleti homloka előtt, a Duna 
medrében, a déli összekötő vas
úti hídig követhető.

Mindezek alapján a pleisz
tocén—holocén tektogenetikai 
folyamatok alatt is az Ördög
árok régebbi és felújult törés
rendszerének igen fontos szere
pet kell tulajdonítanunk. Hason
lóképpen a Hármashatár-hegy 
EK-i szegélyét határoló vető
vonal a pleisztocén-holocén kor
szakban felújulva, az óbudai,
Császár fürdői szakaszokon a 
Duna mai vonalát formálta. A 
Batthyány térnél, a metró vona
lában, a Duna jobb parti szaka
szán észlelt zúzott zóna metán
gáz szivárgása egészen fiatal moz
gásokra utal (Wein  G y . 1971).
Itt is az idős Ördögárok É-i vető
rendszerének recens felúj ulásá- 
val, továbbélésével találkozunk.

A morfogenetikai megfi
gyelésekből, amelyeket a würm 
löszhullás óta kialakult mai tér
színi formákon tettünk, arra 
következtethetünk, hogy a recens 
mozgások lényegileg a pleisz
tocén szelektív, pozitív epiro- ^  .. ............................., „  , 40. abra. Neogen— pleisztocén toresrendszer felső-eocén mész-
gen jellegű mozgásaihoz kapcso- kőben, melyet a pleisztocén hévíz kioldott és kalcittal bekér- 
Ódva folytatódnak. A  leggyor- gezeft (Látó-hegy, régi mészkőfejtő). (Foto: Gál Z.)
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sabban emelkedő terület, akárcsak a pleisztocén folyamán, a hegység középső része: 
a Szabadság-hegy—János-hegy központtal. A pszeudodiapir mozgásokat végző rögök 
a hegység szegélyén húzódnak és a legfiatalabb törésrendszerek kialakításánál döntő 
szerepük volt. így pl. az ún. É —D-i irányú Duna törés inkább összetett, főleg a 
szelektív módon emelkedő rögöket elhatároló, elsősorban É N yÉ -D D K -i törésekből fel
épült komplex törésvonalként fogható fel. Ezt a felfogásunkat nemcsak a feltárásokban 
észlelt szerkezeti elemek kiértékelése, hanem a recens hévíztevékenység helyzete is 
igazolja.

A Budai-hegységet szegélyező Pesti-síkság, illetve az abban kialakult Duna völgye 
és a Bicskei-medence elősüllyedékei a neogénben megindult hegységgé válás folyamatának 
mai helyzetét rögzítik. A harmadidőszaki sziget, majd félsziget, amelyet időnként kisebb- 
nagyobb mértékben elborított a tenger, végülis a pleisztocén alatt érte el mai formáját és 
vált a Budai-hegységgé. Ha visszapillantunk a terület fejlődéstörténetére, ezt a folyama
tosságot bizonyos vonatkozásokban az óalpi ciklust befejező ausztriai-mediterrán fázi
sokig vezethetjük vissza. A ,,Budai csapástörés" kialakulásának fő szerkezeti irányai dila
tációs jelleggel újraéledtek a harmadidőszakban és így az öröklött irányok hatását a Váli- 
áiok harmadidőszaki szerkezetében, az ördögárki—solymári és pilisi törésrendszerben 
ismerhetjük fel. Tehát a mai forma mélyen gyökerezik a földtani múltban és a jövő is 
azon át ismerhető fel.

A hegység további fejlődését a vázolt fejlődésmenet alapján, most már a fejlett 
technika összes lehetséges módszerével tovább kell figyelnünk. A Budai-hegység további 
fejlődése a pleisztocén tektonikai stílus szerint várható. Ennek ismeretében kell azokat a 
métési hálózatokat, kutatási metodikát kiépíteni, amelyek segítségével a folyamatos tekto- 
genetikai eseményeket egzakt módszerekkel regisztrálhatjuk, hogy azok alapján a várható 
folyamatokra és eseményekre következtethessünk és így azt fővárosunk jövő fejlődésének 
szolgálatába állíthassuk.
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