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HARMADIDSZAKI RÉTEGEK KIFEJLDÉSE
A BUDAI HEGYSÉG ZUGLIGETI RÉSZÉN
Irta:

Radnóty Egon

A budai hegyvidékrl és magáról Zugligetrl is már számos irodalmi
adat került nyilvánosságra, közöttük azonban kevés foglalkozik a Zugliget-környéki harmadkori rétegekkel. A Fácángerinc orrán lev csárda
melletti és a Zugligeti-út 35. sz. telekkel szemben lev kfejtkben látjuk
feltárva e terület legrégibb, alábbi harmadidszaki rétegeit:
Vörös agyagos konglomerátum. Teljesen hasonló a budakeszi szanatórium mögötti területen található kohglomerátumhoz. Vigh Gyula és
Horusitzky Ferenc a Ferenchalomnál mélyített II. számú aknában, valamint a Manréza területén lév régi kfejtkben találták meg. Ferenczi
István a konglomerátumot a középs eocénbe helyezi. Vastagsága V 2 m.
Fölötti 2
vastag sárga agyag települ.
Durvaszem konglomerátum eruptív kavicsokkal. V 2 m. Eruptív
kavicsokat már Hofmann Károly írt le a Hunyadi-orom É-i lejtjérl.
Ferenczi I. a ,,fornai“ rétegekkel hozza párhuzamba a konglomerátumot.
Megtalálták a kavicsokat Vigh Gy. és Horusitzky F. is. Az eruptív kavicsok folyásos szövetet mutató mállott riolitok jól felismerhet kvarckristályokkal és mállott földpátokkal. Unduláló kioltása ers tektonikai
hatásokra utal. Riolitkavicsok mellett jóval nagyobb számban vannak
a közönséges kvarc- és dolomitkavicsok képviselve a konglomerátumban.
A konglomerátumra fehér riolittufa települ, benne kvarc- és ritkán

m

biotitkristálykákat találni.

kfejt

Nagyon

hasonlít a

Tündérhegy

alatti

középs

milonitzónájában kékesszürke, helyenként sárgás árnyalatú tufadarabkáihoz, amelyekbl teljesen ép, 1 2
nagyságú kvarckristályokat lehet kiiszapolni. A különben lágy alapanyagú tufa felületét a kiálló

— mm

kvarcszemek teszik érdessé.
A riolittufa fedjében karbonátosodott tufakötanyagú, aprószem
dolomitkonglomerátum van, amelyhez teljesen hasonlót találunk a
Csermely-út alsó részén, a Mária-szikla alatti kis barlangban, valamint
a Mária-sziklával szemben lev kfejtben. A települési viszonyok különösen

jól látszanak az utóbbi feltárásban, ahol a fenti rétegsorozatok
folytatásában a következ rétegek vannak.
Sárga, homokos agyag: Vastagsága 10 cm. Iszapolási maradékában
a következ partközeli mikrofaunával: Nummilia sp. Haplophragmium
sp., Truncatulina lobatula W.-J., Ostracodák.
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Barnássárga, szeneseden növénymaradványos, agyagos homokk.
Vastagsága 60 cm. Iszapolási maradékában Spatangida-tüskék tanúskod-

nak tengeri eredet lerakódásról.
Karhonátosodott, tufakötanyagú, dolomitkonglomerátum. Vastagsága 20 cm. 3 15 mm átmérj, gömbölyded dolomitszemek érintik
egymást, A réteg kzetanyaga tömött és kemény.
Karbonátosodon, tufakötanyagú igen aprószem dolomitkonglomerátum. A szemek többnyire érintik egymást. Szemcseátmér li 3 mm.
Karbonátosodon, tufakötanyagú, aprószem dolomitkonglomerátum.
Szemnagyság 1 5 mm. A szemek egymástól átlag Vs cm-es távolságra
vannak. A kzet kemény, a réteg vastagsága 30 cm. Vékonycsiszolata
teljesen karbonátosodott földpátléceket és kvarcszemeket mutat. Ezen-

—

—

—

kívül szferolites, szekundér kovasavas ásványokat

is

tartalmaz.

Karbonátosodott, tufakötanyagú, dolomitkonglomerátum. Szemcseátmér 3 4 mm. A szemcsék egymástól átlag Va cm-es távolságra van-

—

A

cm vastag. Mikrofaunája a következ: Biloculina sp.,
Truncatulina sp., Haplophragnium sp., Patellina sp., Pulvinulina sp.,
Polystomella striatopuncta, Bryzoa-törzsek, Spatangida-tüskék, Ostranak.

réteg 20

codák.

tufakötanyagú, dolomitkonglomerátum. Szemcse3
4 cm-re vannak. Lágy agyagos
kzet, benne szenesedett növényraaradványokkal.
A Tündérszikla alatti középs (II.) kfejt D-i oldalán is elfordul az
elbb említett tufás konglomerátum, azzal a különbséggel, hogy ebben
kékesszürke, durvaszem tufafészkek vannak, melyek nyilván egészben
Karbonátosodott,

átmér

3

—

4

mm. A szemek egymástól

—

kerültek a tengeri lerakódások közé. Ebben a tufában is jól láthatók a
és földpátok. A plagioklász-földpátok ikerlemezessége ritka.
A tufa tehát kvarcporfir vagy riolitkitörésbl származhatott.
V igh Gy. és Horusitzky F. a Tündérszikla alatti kfejtk eltt lev
erdei úton a miliolidás mészk törmelékét is megtalálták. így a középs
eocén jelenléte biztosnak látszik ugyan, a középs és a fels eocén közti
határra vonatkozólag közelebbi adatunk nincs. Semptey területén a
riolittufát a fels eocénba helyezte, azonossági alapon a határt itt is a

kvarcok

fenti tufák alatt kell

megvonnunk.

A

sok Lithothamniumot tartalmazó nummulinás mészköveti legjobban a régi Fácán-vendégl kis kiálló hegygerincén lehet tanulmányozni,
de szép feltárása van a Tündérhegy alatti II. kfejtben is. Hévforrások nyomait kevésbbé mutatja, mint az itteni dolomit, aminek oka valószínleg a fekücsoportban található agyagréteg védhatásában kereshet. Kovasavas források tevékenysége következtében keletkezett a
Fácángerincen az ú. n. Mária-szikla természetes oszlopa, amely a
Csiga-út melletti kovasavas dolomitoszloppal jelents kovasavtartalmának köszönheti létezését. A Mária-szikla anyaga tehát kovásodott lithothamniumos-nummulinás mészk, melyet környezeténél nagyobb ke-

ménysége védelmezett meg az

eróziótól.

források viszont a Fácángerinc É-i végén lev mészkövet bontották pormészkvé, mind a Ny-i, mind a K-i lejtn. Ebbl a mészkbl
szerves maradványok is gyjthetk, bár a laza kzetben rendkívül töré-

Más

begyjtött kövületek a következk: Operculina ammonea
d’Arch., Nummulina fabianii Prey., reguláris Echinidák héjatöredékei,

kenyek.

A
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Serpula spirulaea Lm., Serpula cf. dilatata d’Arch., Lima sp., Pecten
(Entolium) corneus Sow., Pecten (Aequipecten) biarritzenzis d’Arch..
Pecten (Aequipecten) subdiscors d’Arch., Spondylus sp., Corbis sp.,
Natica cepacea Lmk., Scala bryozophilq Opp., Turritella gradataeformis
Schaur., Cerithium (Campanile) cfr. cornucopiae, Pleurotima (Genotia)
lyra Desh., 'rák-olló.

A felsorolt 18 fajból tehát csak 10 darab volt fajra kétségtelenül
meghatározható. A pormészk iszapolási maradéka mikrofaunát nem
tartalmazott, csupán a fentebb említett Eichinida-lemezeket és tüskéket.
A 10 meghatározott fajból e lelhelyrl 3 olyan faj kerül el, amelyet
eddig az irodalom a budai hegyek eocénjébl még nem ismertetett. Ezek
a Scala bryozophila, melyet az északolaszországi bryozoás rétegekbl
ismertetett Oppenheim, a Pleurotoma (Genotia) lyra Desh. és a Turritella
gradataeformis Schaur. Az utóbbi kett megvan az olasz priabonienben
is, de a középs eocénben is elfordulnak. A Turritella gradataejormist
a kósdi ,,fornai“-korú széntelepekbl írja le Vadász. A Fácángerinc porló,
mészköve tehát faunisztikai alapon is a priabonai-emeletbe sorolandó.
A bryozoás képzdmény alsó padjai itt is szarukövesek. Megvan a
Zugligeti-út kis elhagyott kbányájában (Vigh Horusitzky), valamint a
Révész-szanatórium kis hegygerincén, N ummulina-metszetekkel és Pec-

—

ten- héj töredékekkel.

A tulajdonképeni bryozoás- rétegek a Zugligetben inkább mészkövek
márgás mészkövek alakjában fejldtek ki. Az egyes mészkpadok
közötti laza márgarétegekben foraminiferák mutatkoznak. Az Alkcnyúttal párhuzamos keskeny útról homokos márgából: Robulina sp., Rotalm
sp., Discorbina cfr. rosacea d’Orb., Anomalina grosserugosa Gümb., Pulvinulina umbilicata Hantk., Bryozoa törzsek gyakoriak, Spatangida-tüskék.
és

A

viszonylag kemény márgás-mészk alkotja itt a szomszédos É felé
gerincek anyagát. A régi villamosmegállónál (ma rendrség): Textularia subflabelliformis Hantk., Truncatulina sp., Lagena sp., Anomalina
sp., Nodosaria sp., Nodosaria sp., Nonionina sp., Globigerina triloba Rss.,
Pullenia spaeroides d’Orb., Pullenia sp., Bryozoa-törzsek gyakoriak,
Spatangida-tüskék, Ostracodák.

néz

A bryozoák nagy tömege jellemzi a kzetet a budai márga feküjében.
Hatalmas területet borít a budai márga a Hármaskúttet és Szabadsághegy lejtjén, valamint lsz alatt nagyjából a Budakeszi-út vonalában. Feltárva találjuk a Tündérszikla alatti D-i kfejtben, a Csillagvölgyi- és Béla király-út sarkán, valamint a Zirzen Janka- és Zalai-út
sarkán. Az elsnek említett feltárásnak csak a legfels részén van a
márga, amelyben Vigh Gy. és Horusitzky F.' „nagy Terebratulákat és
Eichinida-töredékeket“ találtak. Ezenkívül Pentacrinus didactilus d’Orb.,
Pecten (Entolium) corneus Sow., Pecten (Aequipecten) biarritzensis
d’Orb., Lima sp. voltak még fölismerhetk.

A márgából ugyancsak elég szép számmal gyjthetk Tefebratulák,
ezek azonban a hegyképz erk hatására jelentékenyen deformálódtak.
Meznerics Iloná meghatározása szerint Terebratula cfr. hoernesi Suess,
Terebratula cfr. sinosa Brocchi, Terebratula cfr. sp. indet.
A 224 O-al jelzett magaslat kovásodott budai márgájában Echinoidea
héj töredékének a lenyomata és egy becsavarodott foraminifera hosszmet-

-

1
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találtam, holott innen az irodalomban több helyen diploporás
dolomitot említenek. Emszt Mihály meghatározása szerint ez a kovásodott budai márga 93‘00°/o SiCL-t tartalmaz.
szetét

A

Disznóf-vendégl

még feljebb a Tündérmárgát találtam, amelyben
nagymennyiség foraminifera van. A két lelhely mikrofanája az új
nomenklatúra szerint a következ: Textularia budensis Hantk., Vulvulina subflabelliformis (Hantk.), Dorothia sp., Gaudryina sp., Liebusella
cylindrica Hantk., Bulimina pupoides d’Orb., Bulimina truncana Gömb.,
hegyi-út

mellett

sárga,

felett

közvetlen

rétegzetlen,

,és

laza

Hantk., Cassidulina subglobosa Brady., Chilostomella
Chilostomella cylindroides Rss., Lagena striata d’Orb.,
L agena sp., Glandulina laevigata (d'Orb.), Nodosaria exilis Neug., Nodosaria sp., Dentalina consobrina d’Orb., Dentalina pungens Rss., Dentalina
debilis Hantk., Dentalina acuta d’Orb., Dentalina sp., Saracenaria pro
pinqua (Hantk.), Saracenaria arcuata (d’Orb.), Cristellaria sp., Robulina
sp., Planularia sp., Uvigerina pygmaea d’Orb., Angulogerina angulosa
(Will.), Globigerina bulloides d’Orb., Globigerina triloba Rss., Pullenia
bulloides d’Orb., Pullenia quinqueloba Rss., Discorbis eximia (Hantk.),
Baggina allomophinoides (Rss.), Cibicides lobatula (W. J.), Cibicides
ungerianus (d’Orb.), Cibicides dutemplei (d’Orb.), Truncatulina sp., Heterolepa costata Frzn., Anomalina affinis (Hantk)., Cancris auriculus
(F.
M.), Gyroidina soldanii (d’Orb.), Nonior\ina sp., Bryozoa-törzsek,
Oötracodák.
Bolivina
ovoidea

nobilis

Rss.,

—

—

A

meghatározott fajokat összehasonlítva a Hantken

által a

Clavulina

szabói rétegek alsó, majd fels tagozatából leírt fajokkal, továbbá azokkal a fajokkal, amelyek a Tschihatscheffi, az olaszországi priabonai réte-

gekbl, a németországi oligocénbl kerültek el és a MAjzoN-féle bükkszéki anyaggal, kitnik, hogy a „kiscelli agyag“-gal legnagyobb megegyezést mutat, mégis a budai márgában található számos „kiscelli agyag“alakra és a Clavulina Szabói jelenlétére való tekintettel, ezt az agyagot
a „budai márga“ és a „kiscelli agyag" határára helyezhetjük.

Figyelmet érdemel még a Disznóf-vendégl környéki állítólagos
pontusi-pannóniai üledékek kérdése. Már Szabó József közölt néhány
pannon kövületnevet a Nagy-Svábhegyrl a Disznóf közelébl. Hofmann Károly meghatározása alapján Lrenthey közli dolgozatában a
faunalistát és azt a saját gyjtésével kiegészíti.

képzdményektl

Lrenthey

így

ír:

„A

diósdi

kifejldések a
Széchenyi-hegy É-i végén a Pozsonyi-hegytl D-re lév Háromkúthegyen 400 450 m magasságban található pontusi-pannóniai üledékek.
Ezek 10 12 m vastagok. Alul agyagból, homokból és homokkbl állanak s több bányában vannak feltárva. Egy durvább és egy finomabb
homokkpad határáról való a Nemzeti Múzeumban lév s a Petényi
JÁNOStól Aceratherium incisivum KAUP.-nak meghatározott s Halavátstól rosszul Anthracotherium magnum Cuv.-nak nevezett fogsor. Felülrl
a Disznóf közelében a régi Vasvári-féle villa melletti útról laza sárgás
márgából való az a fauna, melyet Hofmann Károly meghatározása nyomán Szabó József, Schafarzik és Halaváts említ. Ez a saját gyjtésemet
Melanopsis entzi Brus, Melanopsis sturi
is hozzávéve,
a következ:
és budafoki pannóniai

—

—

teljesen eltér
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Fuschs, Melanopsis sinzowi Lrent., Planorbis (Coretus) coretus Brong.,
Planorbis baconicus Halav., Planorbis applanatus non Thom., Valvata
Lrent., Hydrobia pseudocornia Brus?, Succinaea
obstusaejormis

(Lucena) oblonga Drap. var. elongata A. Braun, Limnaea (Gulnaria) ovata
Drap? Nerita radmanesti Fuchs.“

A

Disznóf környékének legaprólékosabb átkutatása révén sem tudmárgát“ megtalálni. De hogy a
törmelékek és a talaj nem rejtették el az ember szeme ell, arról a
Horusitzky HENRiK-féle 79/a. és 79/b. számú kézifúrások tanúskodnak,
amelyek néhány méteres alluvium harántolása után mindenütt a budai
márgát érték el. Horusitzky Henrik úgy véli, hogy pannonképzdmények

tam

a pontusi-pannonkori „laza sárgás

Hanga-forrás táján, a Tündérhegyi-út
alakjában fejldtek ki, de megjegyzi, hogy
feltárva a környéken sehol sincs. Nagyon valószín, hogy a különböz
szerzk a Tündérhegyi-út felett és alatt kevéssé feltárt „laza sárgás
márgát“ pannonnak vélik, mely a belle kikerült foraminiferák
alapján a budai márga legfels rétegét jelzi. A kövületek pedig csak
elírás folytán kerülhettek kapcsolatba a disznófi lelhellyel. Ezt a feltevést látszik igazolni
mint azt Majzon László szóbeli közlésébl
tudom
hogy a harmincas évek táján Pávai-Vajna Ferenc vezetése
alatt ide kiránduló geológusok a nevezett pontusi-pannon üledékeket
szintén nem találták meg. Valószín, hogy a pannóniai lerakódások megvannak a barnás, bitumenes, levantei mészk feküjében, Szentiványi a
az Istenszeme-nyaraló felett, a

Ny-i lejtjén és

—

homokk

—

,

—

mészkövet 80 100 m-re becsüli. Viszont az itt 481 m magas Hármaskúttet fennsíkja alatt 411 m magasságban már budai márga van. Ebbl
következik, hogy a mészk a szabadsághegyi pliocén képzdmények É-i
végén már vékonyabb 70 m-nél ,és a pannóniai rétegösszlet pedig egész
vékony lehet.' A Disznóf környéki pannonelfordulást egykoron egy
lesuvadt kisebb mészktábla feküje is alkothatta, mely a már többször
emlegetett laza sárgás márgán csúszhatott le a Disznóf 369-es magasságáig. Az innen leírt Aceratherium incisivum Kaup.-fogsor lenyomata
a Nemzeti Múzeumban lev példány szerint az Istenhegyrl származik.

Tektonika.

A budai hegyvidék a környez neogén rétegek, de különösen a
Bicskei-medence fiatalharmadkori üledékeinek tektonikájában a pajzs
szerepét játszotta (16). Mindazonáltal a hegységen belül is érvényesültek
az újabb tektonikai erhatások is, aminek következtében a törések újraélSdtek és újabb elmozdulások történtek.
A

Zugligetben

észlelt

törésvonalak

és

NyDNy — KÉK-i és egy ÉNy — DK-i irányú
A NyDNy— KÉK-i vetdések hasonló irányú

vetk sokaságában egy
rendszer állapítható meg.
hosszú sasbérceket hoztak

melyeket egymástól tektonikus árkok választottak el. A legészaa Kuruclesi-út völgyének fels részében, a középs a
Marxen-árok vonalában, a harmadik pedig a Zugligeti-út Hunyadilétre,

kibb

sasbérc

—
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oromtól É-ra lev szakaszának vonalában halad. Ezeknek az egykori sasbérceknek (horsztoknak) mentén alakultak ki a völgyek a kiálló doiomitvonulat rendkívül laza (murvás) állapota miatt. Az É-i két sasbérc
esetében a horsztok D-i vetje mentén kovasavas hévforrások törtek
fel.
Ezekbl nagykeménység, ellenálló kzetek rakódtak le, melyek
kiemelkedéseket alkotnak. A Ferenchalmon is megtaláljuk a kovásodott
budai márgát, különösen a K-i végén, de nagyon szépen látszik a 224
O-al jelzett magaslat gerincén. Több helyen kimutathatók a sasbércektl független irányú, vagy ha alárendeltebben is, rá merleges vetdések
és törések is. Szintén NyDNyj KÉK-i irányú a Kútvölgyi-úttól D-re
lefutó vet, mely a bryozoás márgát választja el a tle É-ra lev mélyebb
helyzet budai márgától.

—

A

másik

ÉNy — DK-i

irányú és a rá merleges törésrendszer a terü-

vetk az említett sasbérceket is elvetetezek tehát fiatalabbak. Az egyik szerkezeti árok a Budakeszi-út, a
másik pedig a Kuruclesi-út középs szakasza mentén húzódik.

leten két árkot alkotott. Ezek a
ték,

—

A budai hegységben a NyDNy KÉK-i horsztok az alsó-pannóniaiemelet után képzdtek vagy újultak fel és a fels-pannon édesvízi tó
vizének medencéjét alakították ki. A pannóniai-emelet utáni mozgások
következtében a tó területe kiemelkedett.
Schmidt E. a Mohr-féle síkokra alkalmazott ertörvényt kiterjeszti
nagy diszlokációkra is. Az egymásra merleges törések valamelyik
szögfelezjük irányából kapják a nyomást. A „közbens tömeg“-re nézve
egy krétabeli É D-i és egy oligomiocén ÉK DNy-i nyomóert tételez
fel, melyek egyrészt az É-i és D-i Kárpátok, másrészt az ÉK-i Kárpátok
és a Dinaridák egymáshoz való közeledésébl adódnak. Mindkét erhatásnak megfelel törések megfigyelhetk Zugligetben, csakhogy keletkezési idejük jóval fiatalabb. Ezek alapján valószín, hogy a NyDNy
KÉK-i törések képzdése elbb, talán már a középs- vagy felsmiocénben megindulhatott, de legintenzivebb a fels-pannóniai-emelet elején
volt, mely idszakról Földvári Aladár diszkordanciát ír le a Budapesttl D-re húzódó pannóniai tengerben és a hegység területén É D-i
irányú töréseket tételez fel. Gyakori a törésvonalak ,,behegedése“, ami
a vetk közé benyomult éruptivumok következtében fordul el. Ilyenkor a tektonikai irányok újabb erbehatások esetében megváltoznak.
A budai hegységben a „hegeszt" tényez a kovasav, amelyet a hévforrások raktak le a vetsíkok mentén. így magyarázható, hogy földtanilag aránylag rövid id múlva a levantei-emelet végén teljesen eltér
a

—

—

—

irányok alakultak ki, esetleg újultak fel. A törésirányok
rendszerének szemléltetése céljából különböz földtani képzdmények
föltárásaiban végzett mérések alapján diagrammokat készítettem.

tektonikai
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Ha
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nyomóert valóban
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a D-i, ül. DK-i szektorban képzeljük (É és
a következkben foglalhatjuk össze a

ÉNy-i ellennyomással), akkor

—

litoklázis-mérések tanulságait. (Lásd 1
5. ábrát.)
1. Mind az öt feltárásban ersen kifejldtek a 245 °-ú feltételezett
nyomásiránnyal 45°-ot bezáró litoklázis-párok csapásirányai.
2. Három különböz feltárás 185°-os feltételezett nyomóerre utal.
Ezek a Tündérhegy alatti triász, a Zugligeti-úton lév felseocén és a
Zalai-úti alsóoligocén feltárások. Tehát ez esetben is alsóoligocén utáni
mozgással kell számolni.

A

3.
205°-os iránynak megfelel litoklázisok szépen kifejldtek mind
a 3 triász és a felseocén feltárásban, nyoma sincs azonban az oligocénben. Ez a körülmény arra mutat, hogy még a budai márga lerakódása
eltt, de még a felseocén végén jelents tektonikai mozgásokkal szá-

molhatunk.
1.

Budai márgafeltárás a Zalai-út és Zirzen Janka-út keresztezdésénél.

(Alsó-oligocén.)
Litoklázisok

Csapásirányok

0-180"
10-190"
20-200"
30-210°
40-220°
50-230°
60-240°
70-250°
80-260°
90-270°
100-280"
110-290°
120-300°
130-310°
140-320°
150-330°
160-340°
170-350°
180-360°

2.

száma

i

5
2
1

1

3
3
1

4
1

6
10
2

2
i

6

0
5
i

Tufás dolomitkonglomerátum a Zugligeti-út

ben. (Priabonai emelet.)

Csapásirányok

Litoklázisok

száma

20-200°
40-220°
80-260°
90-270°
120—300°
150-330°
160-340"

2
i

2
1
1

2
4

•

20/c.

számú telekkel szem-
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3.

Dolomit a Tündérhegy

felett, a

Tündérnegyi-út mellett. (Karni-emelet.)
Litoklázisok

Csapásirányok

száma

0-180°
10-190°
20-200°
30-210°
40-220°
50-230°
60-240°
70-250°
80-260°
90-270°
100-280°
110-290°
120-300°
130-310°
140-320°
150-330°
160-340°
170-350°

4.

Triász dolomit

murvabánya a Tündérszikla

14
8

'S
2
12
3

9
16
10
1

6
12

8
5
12
7

12

13

alatt.

(Karni-emelet.)
Litoklázisok

Csapásirányok

0-180°
10-190°
20-200°
30-210°
40-220°
50-230°

18
14
16
16
15
19

60 - 240°

22

70-250°
80-260°
90-270°
100-280°
110-290°
120-300°
130-310°
140-320°
150-330°
160-340°
170-350°

III.

1.

A

harmadidszak

száma

7

10
9

8
7

9
7
11

15
20
17

Összefoglalás.

alapján, a

nummulinás mészk

alatt változatos

üledéksor rakódott le. Alsó része a budakeszi ,,fornai“-emelettel párhuzamos, fels része pedig a priabonai-emeletbe sorolandó. A nummulinás mészk lerakódását itt is vulkáni erupció elzte meg, melynek tufaszintje a

felseocén legalsó rétege.

—
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2.

korú.
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Fácángerinc mállott mészköveibl gyjtött fauna felseocén
csiga-faj a budai hegység f elseocén jébl még nem került

Három

eddig el.

A

3.

agyagot

Disznóf

írt le.

Ebbl

környékén

Lrenthey sárga, felspannóniai laza
nagymennyiség foraminifera

a sárga, laza agyagból

iszapolható ki, amelyek a budai márga é^ kiscelli agyag határát jelzik.
4. Zugliget és környékén két vetrendszer uralkodik: Egy NyDny
KÉK-i, amelynek keletkezési ideje a felspannóni-emelet aljára esik és
egy ÉNy DK-i posztlevantei törésrendszer. Mindkettnek nagy szerepe
litoklázisvan a Ezabadsághegy-csoport pliocén tavának életében.

—

A

mérések eredményei pedig egy fels eocénvégi hegymozgásra engednek
következtetni.

5.

Dolomit a Hunyadi-orom É-i lejtjén (Ltér). (Karni-emelet.)
Litoklázisok

Csapásirányok

0-180°
10-190°
20-200°
30-210°
40-220°
50-230°
60-240°
70-250°
80-260°
90-270°
100-280°
110-290°
120-300°
130-310°
140-320°
150-330°
160-340°
170-350°

száma

3
T

3
7

0
4

5

.

.

2
9
6
2
10

6
6

0
0
3

4
3

SUMMARY.
Development

of Tertiary strates in the Zugliget
tains in Hungary.

group oj Buda Moun-

1.
At the bottom of the Tertiary system below Nummulitic
limestones a manifold series had been deposited. The lower parts
of these series might be considered as being stratigrafically parallel
to those of ,,Forna“ at Budakeszi; the upper parts represent the Priabonien already. Prior to the deposition of the Nummulitic limestones
volcanic eruptions took piacé; tuff deposits thereof form the bottom of
the Upper Eocéné.
i
2. The faunae of the weathered limestones of the so called FácánRidge represent the Upper Eocéné. Among these forms three new
Gasteropods are to be mentioned, nt yet described heretofore in the
Eocéné of the Buda Mountains.

KÖRÖSSY LÁSZLÓ
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3.

clays;

As

is

known,

E.

Lrenthey found near Disznóf

he considered them

be Upper Pannonian.

loose,

yellow

have obtained from
these clayá a great number of foraminifera, which were determined as
characteristic fór the stratigrafical boundary of the so-called Buda maris
and Kiscell clays of the Oligocene.
4. Zugliget and its surroundings might be characterised tectonically
by two fault-systems: a) WSW ENE faults wich might have originated
from the period of the sedimentation of the lower part of the Upper
Pannonian, b) NW SE fault-systems, considered to have been produced
to

I

—

—

in the Post-Levantian period.

Both Systems have affected intensively the Pliocene lacustric formaof the Szabadsághegy group of the Buda Mountains. Results cf
lithoclase measurements indicate a movement of the earth crust towards
the end of the Upper Eocéné.
tion

TÉRFOGATSLY MEGHATÁROZÁSOK
AZ ALFÖLD MEDENCÉJÉT KITÖLT

KZETEKEN
írta:

Krössy László

Az alföldi geofizikai kutatások geológiai kiértékelésének megkönynyítése céljából meghatároztuk a mélyfúrásokból felszínre kerül kzetek térfogatsúlyát.
Térfogatsúly alatt a porózus-likacsos- kzet térfogategységnyi tömea pórusaival, hézagaival együtt.
A fenti cél szempontjából jobb lett volna a kzet fajsúlyának mérése, eredeti víztartalmával együtt, ahogyan a kzet a mélységben található. Ez azonban nem volt megvalósítható, már azért sem, mert némely
fúrásból kikerült anyag csak hosszabb raktározás után kerülhetett fel-

gének súlyát értjük

dolgozásra.

A térfogatsúlymérés akkor szolgáltatna a gravitációs mérések kiértékeléséhez teljesen megbízható támogatást, ha a mintadarabok porozitását is meghatározhattuk volna. Sajnos, erre nem kerülhetett sor, mert
porozitásmeghatározó készülék nem állott rendelkezésünkre. A jövben
azonban ezt is elvégezzük és ezzel a gravitációs mérések pontosabb
kiértékelését, szelvényszámítások végzésének lehetségét alátámasztjuk.
A térfogatsúly mérése a Tetmayer paraffines módszerével történt,
a mi viszonyainkra alkalmazva, a következképen.
Mintegy 30 150 cm 3 nagyságú kzetmintát megtisztítottunk és légnedves állapotban lemértünk (A). Utána 50 C° melegben szárítókemencében súlyállandóságig szárítottuk. Vigyáztunk, hogy 50 C°-nál nagyobb
hmérsékletnek ne tegyük ki a kzetet, nehogy az esetleges agyagásványok elváltozzanak azáltal, hogy kristályvizük egyrészét elvesztik.
A próbát exsikkátorban lehtve, lószrre függesztettük és lemértük (B).
Az így kiszárított próbát olvasztott paraffinba mártottuk. A paraffin-

—

hártyán keletkezett néhány légbuborékokat forró tvel eltávolítottuk.
A paraffinbevonat kihlése után a próba súlyát ismét lemértük (C).

