
KARS2THIDR0LÓGIAI ÉS HEGYSZERKEZETI MEGFIGYELÉSEK 
A BUDAI-HEGYSÉGBEN.

(Jelentés az 1932. évben végzett karsztvízkutatásokról.)

(3 térképmelléklettel, 12 szövegábrával.)

Irta: V i g h  G y u l a  dr. és H o r u s i t z k y  F e r e n c  dr.

Az 1932. év kezdetén Budapest Székesfőváros vízmüveinek akkori 
vezérigazgatója, P a u l o v i t s  V i k t o r  kormányfőtanácsos-vezérigaz- 
gató, tervbe vette, hogy a Budai-hegység karsztvizeit is a Székesfőváros 
vízellátásának szolgálatába állítja.

Az a gondolat, hogy a Dunántúl dolomit- és mészkőhegységeiben 
keringő karsztvizet a Székesfőváros vízellátásánál fölhasználják, már 
a múlt század nyolcvanas éveiben is felvetődött. (1.) Ezek az elgondolá
sok azonban részint az esztergomvidéki szénbányákba betörő és azokat el- 
fullasztó, részint a Pilishegy alatt feltárható, részint pedig a Tata mel
lett felszínre törő karsztforrások vizét óhajtották az egész főváros víz
ellátásának céljára igénybe venni. Ezzel szemben 1932-ben P a u l o v i t s  
kormányfőtanácsos-vezérigazgató csak a mindjobban betelepülő Budai
hegység vízellátásának kiegészítésére és a mindjobban igénybe vett pesti 
vízszolgáltató telepek tehermentesítése céljából óhajtotta a karsztvizet 
fölhasználni oly módon, hogy a már meglévő, vagy tervezett vízszol
gálati medencék közelében föltárható karsztvizet vette volna igénybe 
oly mértékben, amennyire egy-egy medence körletének zavartalan víz
ellátása azt megkívánta volna.

Időszerűvé tették ezt a munkát azok a nehézségek, amelyeket a 
káposztásmegyeri vízműnél a „trianoni sarkantyú “ -gát létesítése és a 
meglévő kutak elégtelensége okozott. De indokolta a milliós lakosságú 
Székesfőváros vízellátása minél nagyobb mérvű decentralizálásának szük
ségessége is, hiszen a jelenlegi öt vízműtelep valamelyikének, különösen 
a legnagyobbnak, a káposztásmegyerinek, légitámadás esetén történő
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elpusztítása a főváros vízellátásában igen nagy nehézségeket okozna. 
Sajnos azonban, hogy — bár a földtani vizsgálatok elkészültek, — a 
kutatófúrások elmaradtak, pedig a vízellátás további decentralizálásá
nak időszerűsége változatlanul ma is fönnáll.

A karsztvízkutatási munkálatok keresztülvitelénél, a megvizsgá
landó területek kiválasztásánál a Vízművek Vezetőségének már emlí
tett célja figyelembe vételével, az Intézet Igazgatósága kihagyta a budai 
hőforrások védőterületébe eső területeket, — nehogy a karsztvíz elvo
násával a hőforrások vízhozama esetleg csökkenjen,1 — és két olyan 
nagyobb területet jelölt ki, ahol a terület erős összetöredezettsége követ
keztében legnagyobb annak valószínűsége, hogy megfelelő helyen tele
pített fúrással, de inkábB aknával és abból a karsztvízszint alatt kihaj
tott tárnával, vízzel telt karsztvízjáratokat tárhassunk föl.

Ilyen területek :
1. A  Hüvösvölgy-Zugliget környéke, ahol az Apathy szikla, a 

Ferenchalom és a Hunyadi-orom hatalmas törésekkel határolt mezozoós 
rögei jelöltettek ki közelebbi vizsgálatra és

2. a Lágymányos környéke a Sasheggyel, Ördögorommal és Rupp- 
heggyel.

A Dunához közelebb fekvő Mátyáshegy-Hármashatárhegy tömb
jét, a Ferenchegyet, Gellérthegyet, stb.-it a budai hőforrások már emlí
tett védelme miatt szándékosan figyelmen kívül hagyta a Földtani In
tézet Igazgatósága. S ugyanebből az okból nem vette figyelembe a sokat 
emlegetett és egyébként föltétlenül alkalmas és eredményt Ígérő Péter- 
hegyet sem!

E kutatási munkálatokhoz intézetünk Igazgatósága H o r u s i t z k y  
F e r e n c  dr-t osztotta be mellém segítségül, aki akkor még egyetemi 
tanársegéd volt. Ő végezte a műszeres méréseket, az adatok átszá
mítását és fölrakását.

1 Az utolsó két évtized alatt a budai hőforrásokon végzett mennyiség-mérések 
a források vízhozamának csökkenését állapították meg. P á l f y  M ó r i c  adott első 
ízben kifejezést annak a gondolatnak, hogy „a, ibudai hőforrások vízhozamának M o l 
n á r  J á n o s  által az 1860-as években végzett mérések óta észlelt vízhozamcsökke
nését esetleg a budapestkörnyéki (Esztergom-vidéki és különösen a pilisvörösvári és 
szentiváni) szénbányákban történő állandó nagymértékű vízkiemelés okozza“ . (A bp-i 
hőforrások vízmennyiségének ingadozásáról. Hidr. Közi. IX . 1929. 33— 35. old.) Azt 
pedig a hőforrásokkal foglalkozó hidrogeologusok (köztük Z s i g m o n d y  V., 
S c h a f a r z i k  F., stb.) csaknem egyöntetűen megállapították, hogy a hőforrások 
vizének egy része — néha 70—80%-a is — karsztvíz!
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A vizsgálatokat műszeres mérésekkel igyekeztünk pontosabbá tenni 
és az így bemért adatokat x : 5000 méretű kataszteri lapra vittük föl, 
amelyet legtöbb esetben még 1 : 2500 méretre nagyítanunk kellett.

Ez a részletes mérésekkel kapcsolatos munka azonban azt mutatta 
meg, hogy a régi módszerrel, egyszerű bejárással készült földtani térkép 
már csak a módszer hiányai, a térkép méretéből következő vázlatosság 
és hibái miatt is csak nagy vonásokban tünteti fel a tényleges viszo
nyokat, így tehát a részletekben már nem volt a munkánál felhasznál
ható s ezért teljesen új, részletes bejárásra volt szükség. Ugyanígy nem 
használhattuk a 25.000 léptékű térkép domborzatát és topográfiáját 
sem a kataszteri térképre való átvitel céljára, mert ezt az 5000 méretű 
kataszteri térképpel egyberajzolni a torzítás okozta nagyfokú eltérés 
miatt nem lehetett. Ezért az egész topográfiát is magunk készítettük el 
felmérésünk segélyével.

Munkánkról szóló jelentésünk nem teljes.

Minthogy a cél tisztára gyakorlati volt s az első tervek szerint a 
Vízművek Igazgatósága a kutató fúrásokat már az egyes szűkebb terü
letegységek vizsgálatának befejezése után azonnal meg akarta kezdeni, 
sok — a vizsgálat folyamán fölvetődött — tudományos problémának 
a kibogozására nem volt időnk. Jelentésünkben ezért a rétegtani viszo
nyok elemzésétől is el kellett tekintenünk, ha az a karsztvíz-szerzés 
nézőpontjából közömbös volt és csak rámutatunk az egyes helyeken 
azokra a problémákra, amelyeknek tisztázása, megoldása további vizs
gálatokat kíván és igen hálás munkának ígérkezik. így pl. a budai már- 
gát az oligocénbe helyeztük, holott vizsgálataink szerint és egyéb szem
pontok figyelembe vétele alapján is úgy véljük, hogy ez a felsőeocén 
priabóniai briozoás márgával függ össze, de ezeknek a rétegtani vonat
kozásoknak teljes kivizsgálására és kifejtésére időnk és helyünk nem volt.

A  karsztvíz-kutatásoknál egyik igen lényeges kérdés a karsztvíz 
szintiének ismerete. E tekintetben a rendelkezésünkre álló adatok elég 
hézagosak ugyan és igen nagy területen elszórt pontokról valók, mégis 
elég tájékoztatást nyújtottak a mi kutatásainkhoz.

A Duna vonalán, a Budai hegységben, a langyos forrásokhoz keve
redő karsztvíz előtörési szintje a Duna o pontja, azaz 96.54 m. (Szöke
vény források) és 105 m (2., 3.) között ingadozik. Esztergomnál kb. 105 
m, Dunaalmásnál 105— 106 m, a máriaremetei fúrásban 1 1 7 — 119  m, 
Dorog-Tokod-Pilisvörösvár és Szentivánon 132 m (4., 5., 6.), Tata- 
bánya-Felsőgallán 139.5 m (7), Gánt bányatelepen 155 m (8).
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Ezekből az adatokból tehát az tűnik ki, hogy a Budai hegység, 
Vértes és Gerecse hegység területén a karsztvíz szintje a erózióbázistól tá
volodva mintegy 2%0-es lejtővel lassan emelkedik. A Dunántúli Közép- 
hegység belsejében, ahol a völgyek a karsztvíz szintjénél mélyebbre vá
gódtak be és a nagy törésvonalak mentén a víz természetes karsztforrá- 
sok alakjában tör fel, mint azt a sárisápi langyos forrásoknál (122— 123 
m), a tatai forrásoknál (a langyos Fényes forrás feltörési szintje 122 m 
az A. sz. f .), vagy a Móri árok bodajki hideg karsztforrásánál látjuk. 
(6) 145 — 146. m. A. sz. f.)

A Budai hegységben a térszín sehol sem vágódott a karsztvízszint 
alá. A  máriaremetei fúrásban — mint említettem — 1 17 - 1 19  m körül 
kapták meg a karsztvizet, kb 147 m-rel a felszín alatt.

A Budai hegységben ennek alapján kb. 1 10 — 120 m között vár
ható a karsztvíz szintje, úgyhogy a legmélyebb völgyben szerencsés 
esetben kb. jo —60 m mélységben már elérhető. Természetesen számol
nunk kell azzal a közismert ténnyel, hogy a karsztvíz járatokban mo
zog és nem ad olyan egységesen összefüggő víztükröt, mint a homok
ban mozgó víz. Ezért egyes helyeken — a járatok fekvése szerint — a 
karsztvíz a számítottnál mélyebben, máshol magasabban érhető el. 
Éppen ezért a mélységbecslésnél 50— 100 m ingadozást kell figyelembe 
venni.

I  A Hunyadi.-nrnm  környéke.

Az első megvizsgált terület a Hunyadi-orom és Tündérhegy kör
nyéke volt, ahol szintén nagyobbmérvű elmozdulások történtek és ahol 
a karsztvízkutatás sok reménnyel kecsegtet.

A Hunyadi-orom N y-i és É-i lejtőjét, valamint a völgy N y-i ol
dalán vele szemben emelkedő éleshátú gerincet, mely a Zugligeti- és 
Csiga-út között fekszik és a Tündérhegyen át a Jánoshegyben folyta
tódik, triászkori dolomit alkotja. A tündérhegyi nagy kőfejtő déli falá
ban föltárt dolomit porrá széteső és egyes vonalak mentén vékonytáb
lás b a r i t h a l m a z o k  váltak ki benne, hidrotermális hatások ered
ményeként.

A Remete-szikla (1. ábra) nagy kőfejtő falának (2. ábra) felső ré
szén, ahonnan még pár méter magasra ugró szírt emelkedik, oolitos, 
„e v i n o s p o n g i á s“  réteg van a dolomitban (1. ábra, o), amilyen
ről már Ho f  m a n n is említést tesz s a Csíki hegyek diploporás dolo
mitjának jellemző képződményeként említ. (9). Tekintettel a Csíki he
gyek dolomitjának ladini korára, lehetséges, hogy itt is mélyebb triász 
szint van jelen, míg a Jánoshegy felé már kétségtelenül fiatalabb dolo-
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1. ábra. — Figur 1.

Zugliget. A  Remeteszikla dolomitszirtje az alatta levő út 
el, agyott eocénmészkő fejtőivel.

Zugliget. Dolomitfelsen des Remeteszikla mit den verlassenen 
Eozänkalkbrüchen.

I—III. — kőfejtők. o =  oolitos doíomitpadok.
Steinbrüche. oolitische Dolomitbank.

mit következik (karni dolomit), mely a dachsteinmészkő közvetlen fek
vőjét alkotja.

Ez a dolomit észak felé meredek lejtővel törik le és a sokkal ala
csonyabb térszínű Tapos gerincet, melyen az Árnyas-út halad, vastag 
lösz födi. Ennek a lezökkent gerincnek a Tündérheggyel és a Hunyadi- 
orommal szemközti részét, mint azt a talált és készített feltárások mu
tatták, ugyancsak murvás dolomit alkotja. A  törés pontos lefutását, 
melynek a Csiga-út—Zugligeti-út mentén kell végighaladnia, a lefödött- 
ség miatt kinyomozni nem lehetett.

A  Tündérhegy-Hunyadi-orom dolomitját a D-i oldalon is erős 
törés határolja, melynek mentén a Tündérhegy 383 m-es gerincén, a 
Remete-szikla alatti középső kőfejtőben jól megfigyelhetően eocén alap
konglomerátum támaszkodik a dolomitnak. (3. ábra.) Megvan ez az alap-



Z
ugliget. K

orrodált törések a R
em

eteszilda alatti m
urvafejtő dolom

itjában.
Z

ugliget. K
orrodierte D

iaklasen und Paraklasen im
 D

olom
it der unter dem

 R
em

eteszikla (R
em

etefejsen) liegenden Schottergrube.

1418



BU DA '-H EGySÉG 1419

3. ábia. — Figur 3.

Eocén konglomerátum érintkezése a dolomittal 
a Remeteszikla alatti út középső (II.) kőfejtőjében.

Kontakt des eozänen Grundkonglomerats und des Dolomits 
in dem am W ege unterhalb dem Remeteszikla (Remetefelsen) 

liegenden (II.) Steinbruch.

konglomerátum a Fácán-gerinc orrán a dolomit fölött s a Hunyadi-orom 
É-i lejtőjén is. A  vető azonban itt már nem követhető. Jellemző az alap
konglomerátumra, hogy belőle a Fácán-gerinc orrán, a villamos vég
állomástól N y-ra lévő kőfejtőben eruptívus kavicsok gyűjthetők, amilye
neket H o f m a n n  K á r o l y  (9.) a Hunyadi-orom lejtőjéről említ. Ér
dekesek továbbá azok a félököl-nagyságú, sötét szürkésbarna édesvízi
mészkő pizolitok, melyek ugyancsak a végállomás mellett említett kő
fejtőből kerültek elő. Azonos ez a szint azzal az alapkonglomerátum-
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mai, melyet F e r e n c z i  a budakeszi katonai szanatórium területéről em
lít a miliolidás mészkő fekvőjéből, mely ugyancsak tartalmaz eruptívus 
kavicsokat (io). Az alapkonglomerátumot fedő eocénsorozat rendkívül ér
dekes és változatos, közelebbi rétegtani értékelése azonban csak részle
tesebb vizsgálatok és főleg faunáinak begyűjtése után volna lehetséges. 
A Zugligeti-út fölötti párhuzamos úton D N y felé haladva, előbb az 
eocén alapkonglomerátumot harántoljuk, majd símahéjú Pectent, Tere- 
dot, Crinoidea átmetszeteket tartalmazó mészkő, tovább DNy-nak mi
liolidás mészkő, majd pedig korallos, lithothamniumos mészkő darabjai 
hevernek az út rézsűjén. A  Zugligeti-út elhagyott kis kőfejtője a pria- 
boni briózoás márgát is feltárja a Gellérthegy-Rupphegy vonulatról is
mert szaruköves breccsával. A  Hunyadi-orom és a Fácán-gerinc tetején 
nummulinás-ortofragminás mészkő fekszik. A  Fácán-gerinc K-i oldalán, 
a Fácán közvetlen közelében lévő kőfejtőben eocén-mészkövet találunk, 
melybe sötétbarnás korallos, lithothamniumos-pad települ. Ilyen pad 
települ a  Mária-szikla kőzetébe is. Az előbb említett feltárástól D-re 
következő kőfejtő vékonypados, márgás mészkövet tár fel, még tovább 
D-re kemény, tömött mészkő-féleségek váltakoznak porrá omló mész
kővel. Az egyik ilyen porló kőzetrészletből díszített gastropodát és regu- 
rális tüskönclemezeket gyűjthettünk.

E képződmények együttesen a miliolidás mészköveikkel mintha 
mélyebb szintbe is lenyúlnának a Budai hegységnek a briozoás márgák- 
kal érintkező nummulinás-ortofragminás priaboni mészkövénél. Ilyen, a 
Budai hegységben szokatlan megjelenésű rétegsort csak a később tárgya
landó Ferenchalmon észleltünk még. A nummulinás-ortofragminás 
mészkő egyébként többnyire típusos kifejlődésben az alaphegységre 
transzgredál. Nem kevésbbé érdekes a zugligeti budai márga kifejlő
dése, mely a Remete-szikla dolomitfejtője melletti kőfejtőben (i. ábrán 
III-al jelölve) nagy terebratulákat és echinida-toredékeket is tartalmaz.

Mindezekre az elszórt adatokra is csak azért tartottuk érdemesnek 
kitérni, hogy felhívjuk a figyelmet a Fácán környéki eocén változatos 
kifejlődésére, melynek feldolgozása hálás feladatnak kínálkozik.

E kitérés után visszatérve a karsztvízkutatás szempontjából első
sorban fontos dolomit szerkezetére, fel kell hívnunk a figyelmet azokra 
a törésekre, melyek egész nyalábot alkotva sűrűn egymás mellett, egy
mással hálózatosán összefonódva a Hunyadi orom N y-i lejtőjén, a villa
mos végállomás előtti kocsiút hídja fölött emelkedő sziklákban észlelhe
tők és ugyanilyen nyalábban, illetőleg még erőteljesebben és láthatóbban 
kifejlődve a völgy szemközti lejtőjének meredek szikláiban — a d r. R é 
v é s z  M a r g i t  gyermekszanatórium telkén — folytatódnak. Ezek a
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törések igen meredekek, általában függőlegesek, vagy 80— 85°-kal haj
lók. Ez a hajlás is inkább csak a törési síkoknak egyenetlen, hullámos 
lefutásából adódik és hol Ny-i, hol K-i, úgyhogy a töréses öv ossz- és 
átlagos merőleges dőlését nem módosítja. A  repedések mentén a brecs- 
csásra zúzott dolomitot a repedésekben egykor keringő vízből kivált 
mészanyag mintegy 4 ujjnyi vastag táblákká cementezte össze s ezek a 
kemény, kiálló tarajok nagyméretű sejtes hálózatot alkotnak az említett 
töréses övben. A közti részek a pleisztocénben itt feltárt melegforrások 
hatása következtében teljesen kilúgozottak, üregesek, összefüggő lesímí- 
tott falú járatokkal összekötöttek, sőt több kisebb-nagyobb barlangüreg 
is van köztük és mellettük. (11.)  A  kilátóterrasz ÉK-i oszlopa alatt egy me
rőleges, illetve 3 j°  felé 85— 88°-kal hajló pisolitos kitöltésű törés van. 
Ezek a törések mind korróziós jellegűek, mindet üreges járatok kísérik 
« igen nagy valószínűséggel remélhető, hogy üreges, korróziós jellegük a 
mélységben is megmarad és éppen az üregesség miatt a legtöbb vizet szál
líthatják.

Minthogy a töréses övét függőleges törési síkok határolják, a benne 
várható karsztvíz az alatta lévő völgyfenéken csakis pontosan a csapás 
irányában telepített fúrással tárható fel.

A völgyfenék ezen a helyen 222 m. A. sz. f. magasságú, a karsztvíz 
tükre pedig az előrebocsátott adatok alapján n o — 115  méterben várható 
s a dr. Révész Margit szanatórium telkének völgymenti szélén 130— 180 
méteres fúrással elérhető

II. A Ferenchalom környéke.
(I. táfalamelléfclet.)

A második megvizsgált terület a Ferenchalom, mely a Hárshegyi 
és Kuruclesi-úttal határolt területen fekszik. Ez volt munkánk fő
területe, de be kellett járnunk a Hárshegyi-út—Budakeszi-út közötti te
rületet, valamint a Kis- és Nagyhárshegy N y-i és D-i lejtőit is, hogy a 
régebbi földtani térképen jelölt s törésvonalaknak látszó képződmény
határokat is megvizsgáljuk.

R é t e g t a n i  v i s z o n y o k .

A Ferenchalom főtömegét dolomit alkotja, mely a felszínen az ÉK-i 
lejtőn, a K-i gerincvégen, az ugyanitt lefutó mély árokban és a Vízmű
vek telepe melletti telken a Budakeszi-útig terjedőleg észlelhető. Az egész 
területen különböző finomságú murvára és egyes fészkekben, vagy a tö-
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4. ábra. — Figur 4.

Ferenchalom. Dolomit (a ba( sarokban) és dachsteinmészkő közé csípett 
eocén agyag a Kuruclesi úton lévő k:s dachsteinmészkőfejtőben. 

Ferenchalom. Zwischen Dolomit <links> und Dachsteinkalk eingezwickter 
eozäner Ton in dem kleinen Kalkbruch am Kuruclesi út.

z. a. ~  zöld leveles agyag. 1. sz. a. ~  liíásszürke palás agyag, Dm. - dachsteinmészkő.
grüner, blätteriger Ton. rothläulicher-grauer. Dachsteinkalk.

schieferiger-eozäner,
Ton.

résvonalak mentén sávokban finom porrá, úgynevezett „kőliszt“ -té esik 
szét. A  murva a rendkívül nagymértékű összetöredezettség, a kőliszt pe
dig a sűrű törési hálózaton felszálló hőforrások és gázexhalációk (szén
sav?) eredménye, (io., 12.)

A  Vízművek telepe melletti Budakeszi-út 5 3/a. sz. telken fejtett 
murvás, széteső, rózsás árnyalatú dolomit kövületeket, nagyalakú gastro- 
podájkat is tartalmaz, a teljesen szétomló anyagból azonban —  sajnos — 
nem lehetett felismerhető állapotban e csigáknak még egy darabját sem 
gyűjteni.

A  Ferenchalom N y-i végén két — egy kisebb és egy nagyobb — kő
fejtőben fel is tárva, noricumi dachsteinmészkő települ a dolomitra, 
illetőleg DNy-nak 2 10 ° felé j6 °-kai dőlő igen erős törésvonal mentén 
támaszkodik annak. Ezt a települést jól láthatjuk úgy a N y-i kis mészkő-, 
mint a nagy dolomitfejtő D N v-i felső sarkában.
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A Cserkészpark területén lévő nagy mészkőfejtő D-i oldalán a vető
sík alkotta mészkőfalban pizolitos és apró gastropoda átmetszeteket tar
talmazó réteg települ közbe.

A Ferenchalom É-i lejtőjén, a Hűvös-féle nagy dolomitfejtő dolomit
jának hasadékait tektonikusán szétkent kvarctartalmú, eruptivus tufa
anyaggal kevert hőforrásüledék tölti ki. Ennek tufatartalma a Budai
hegység környékének legrégibb kvarctartalmú eruptivus terméke, mely 
tufahullás a dolomitra közvetlenül települő felsőeocén nummulinás 
mészkő transzgresszióját kétségtelenül megelőzte (13). A kis dachstein

5 . ábra. — Figur 5 .

A  Manréza szemétgödrében észlelhető rétegsor. 
Schichtfolge ím Mistgrube bei der Manréza.

1. Eocén transzgressziós alap- 
konglomerátum, dolomit- és 
kvarc kavicsos agyag.
Eozänes Grundkongíomerat, 
Ton mit Dolomit* und Quarz* 
kies.

2. Aprószemű homokkő közbete* 
lepült durva dolomitkavicsos 
konglomerátummal. 
Feinkörniger Sandstein mit ein* 
gelagertem grobkörnigem Dolo* 
mitkieskonglomerat.

3. Laza kavicsos, homokos agyafc. 
Lockerer, kiesiger sandiger 
Ton.

4 Növénynyomos laza homokkő. 
Lockerer Sandstein mit Pflan* 
zenresten.

5 Nummulinás mészkő. — Nummulinenkalk.

mészkőfejtőben az említett éles tektonikai sík mentén még a majd tárgya
landó mélyebb eocén szintet képviselő agyag, homok, homokkő és márga 
rétegeinek kisebb foszlányát is becsípve találjuk. (4. ábra.) A kőfejtők
ben észlelhető dachstein-mészkőfeltárásokon kívül a gerinc K-i végén 
is váratlanul rábukkanunk még e képződmény két apró rögére, melyek
ről azonban — a lösztakaró miatt — bajos eldönteni, hogy milyen 
viszonyban állanak a dolomittal.

A térképen jelölt II. sz. aknában 2.40 m mélységben, továbbá a 
Manréza területén lévő régi kőfejtőben — melyet azóta ciklopszfallal be
borítottak — és a közeli szemétgödörben észlelhető a rétegsor következő 
taga, az eocén alapkonglomerátum (5. ábra), melyet a budakeszi, 
F e r e n c z i  által középsőeocén, úgynevezett „fornai“  szintbe sorozott
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6. ábra. — Figur 6.

A  Manréza nagy kőfejtője nyugati faiának rétegsora. 
Schichtenfolge des grossen Steinbruches bei der Manréza.

1 Szenesedett növényrészeket ta r =  

taímazó homokos márgás agyag. 
<A rétegdűlés mellé írott 305°417° 
helyett 305o47° olvasandó.) 
Sandiger mergeliger Ton mit 
verkohlten Pflanzenresten.
(Die Ziffer des Schichtenfallens 
305°417° ist auf 305°47° auszu® 
bessern.)

2. Meszes homok, alján porrá málló 
doloniitkavicsos réteg.
Kalkiger Sand, unten mit zu 
Dolomitmehl zerfallenden Do® 
lomitkies.

3. Növénynyomos meszes homok, 
laza homokkő.
Kalkiger Sand, lockerer Sand® 
stein mit Pflanzenresten.

4. Részben elbontott mészkő padja 
Nummulina. Orbitolina s Mi® 
liolinával.
Teilweise verwitterter Kalk 
steinbank mit Nummulinen, 
Orbitolinen und Miliolinen.

L. t. =  Lejtőtermelék.
Gehängeschutt.

konglomerátummal tartunk egyenértékűnek. A  kőfejtőben tanulmányoz
ható volt e képződmény fedősorozata. (6. 7. ábra.) A  kőfejtő legmélyebb 
szintjében a N y-i falban kb. 1.5 m magasságig száraz állapotban fehéres, 
nedvesen zöldesszürke, szenesedett növényi szár- és levélrészeket tartal
mazó homokos agyag van feltárva. Erre kiékelődő rozsdasárga, meszes 
homok — alján 15 — 20 cm porrá málló dolomit kavicsos réteggel —, majd 
305° felé 47°-kal1 dőlő lappal újra laza, sárga növénynyomokat tartal
mazó meszes homok, laza homokkő települ. Ez a képződmény a föld színé
től számított mintegy 3 m magasságig tart. A  feltárás magasabb szintjeiben 
többé-kevésbbé elbontott mészkő lazább és keményebb részletei feküsz- 
nek, igen sok nummulinával, orbitolinával és miliolinával. A  kőfejtő D-i 1

1 A z 5 . ábrán a 47° helyett tévedésből 417°~t írtak, ez tehát 47°=nak olvasandó.
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falában a feltárás rétegsora a leírthoz hasonló, de a dolomit-kavicsos 
betelepülés itt nem látható. (7. ábra.) A nummulinás-ortofragminás elbon
tott mészkő alatt fekvő sárga, homokos-agyagos üledék — szemben fedőjé
nek számos foraminiférájával — már csak elvétve tartalmaz egy-egy apró, 
meghatározhatatlan nummulinát. Emellett azonban magános korallok, 
Pecten sp., Teredo sp. s egy Echinolampas-hoz hasonló alakú, rossz meg-

K Ny
0  w

7. ábra. — Figur 7.

A  Manréza kőfejtője déli falának feltárása. Alul növénynyomos agyagos homok két 
keményebb, meszesebb paddal, korallokkal, kövületekkel, középen meghajoft agyagosabb 
réteges homok, laza homokkőréteg. Fölötte lazább, mállottabb és keményebb fora- 

miniferás mészkő Nuntm uíina Tabiani-vsl. (N. F.).
Aufschluss an der Südwand des grossen Steinbruches bei der Manréza. Unten Pflanzen
reste führender toniger Sand mit zwei Korallen- und verschiedene Fossilien führenden 
eingelagerten, härteren, kalkigen Sandsteinbänken. In der Mitte antiklinalartig flach 
gewölbte, tonigere, geschichtete Sand-, bzw. lockere Sandsteinschichte. Oben lockerer, 
verwitterter und harter Foraminiferen führender Kalkstein mit Num mufina Tabiani. (N. f.).

tartású tüskebőrű kőmag került e szintből elő. A legmagasabb szintben 
levő nummulinás és orbitolinás mészkő R o z l o z s n i k  szíves megha
tározása szerint már Nummulina Fabiani-t is tartalmaz, kora tehát két
ségtelenül felsőeocén, a fekvőjében lévő s a Budai-hegységben teljesen ide
gen fáciesben megjelenő homokos üledéksort azonban hajlandók vagyunk a 
Budai-hegység ortofragminás-nummulinás mészkövénél mélyebb szintbe 
helyezve a budakeszi Kereszthegyi ároknak s a katonai szanatórium 
eocén rétegsorának üledékeivel párhuzamba állítani. Különösen a magá
nos korallok emlékeztetnek a Kereszthegyi árok faunájára.
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A nummulinás-ortofragminás mészkő a Cserkészpark mészkőfejtőjé- 
ben jól láthatóan közvetlenül és diszkordánsan a dachstein-mészkőre tele*- 
pül. (9. ábra.) A  286 m magassági ponttól K-re a gerincéi alatt készített 
mesterséges feltárásaink szerint már a nummulinás-ortofragminás mészkő 
kimaradásával a fedő briozoás mészkő fekszik közvetlenül az alaphegysé
gen, mely azonban itt már nem is dachstein-mészkő, hanem dolomit. Ezek
nek a különböző profiloknak az egymásmellettisége a Ferenchalom leg
érdekesebb rétegtaní, vagy talán tektonikai problémáját jelentik. A  Fe
renchalom tetején a nummulinás mészkövet a priaboni briozoás márga 
fedi, mely többé-kevésbbé elkovásodott, vagy kilúgozott. A D-i lejtőjét 
budai márga alkotja, bár a felszínen csak törmelékét találjuk. A latrinák
ban és az L , III. és IV . számú aknáinkban azonban lösz alatt szálban 
is észleltük.

Az alsóoligocén budai márga a terület legkülönbözőbb részein ko- 
vásodott, illetőleg a nummulinás mészkővel együtt több helyen — a do
lomithoz hasonlóan — porrá széteső. Ezek az elváltozások is az egy
kori hőforrások működésének tulajdoníthatók. Az elkovásodott féleségek 
az eredeti kőzetnél sokkal nagyobb keménységűek s azért rendszerint 
kisebb kiemelkedéseket, tarajokat, gerincéleket alkotnak, míg a lágyabb 
kőzetet az egyenletes lejtőtörmelék, az erdőtalaj, vagy éppen lösz elfödi.

Területünk jó részét lösz borítja, mely nagyobbrészt tetemes vastag
ságú. A lemélyített kutatóaknákban (I.) 10.70 m, (III.) 7.10  m, (IV.) 
14 .10  m, (V.) 10.50 m-nek találtuk s több méter vastagságban tárják 
fel az útbevágások és árkok is.

Az V. számú aknában a barna erdei talaj két szintben lép föl. Mind
egyik alatt fakósárga lösz következik s az alsó löszben két mészkonkré- 
ciós szint van.

A térképen a löszt függőleges vonalkázással jelöltük ott, ahol az 
alatta levő kőzet milyensége ismeretlen, vagy bizonytalan volt s vízszin
tes vonalkázással ott, ahol az alapkőzet ismert vagy nagy valószínűség
gel sejthető volt.

H e g y s z e r k e z e t i  v i s z o n y o k .

A  Ferenchalom területét, mint azt a térképen is ábrázolt nagy kő
fejtőkben észlelt és feltüntetett törésvonalak szemléltetik, számos törés szeli 
át. A  tektonikai síkok iránya legtöbbnyire É N y —D K-i csapású, de elég 
sok a D N y— ÉK-i irányban haladó is.
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8 . ábra. — Figur 8.

Dachsteinmészkő feltolódása alsó eocén tarka agyagokra 
a lipótmezői Széher úton.

Dachsteinkalkaufschiebung auf untereozänen bunten Tonen 
im Einschnitte des Széher Weges oberhalb Lipótmező.

A Lipótmező fölötti Széher-úton az erdő közelében N yÉ N y— 
K D K -i meredek feltolódási sík mentén eocén tarka agyagokra a Dach
steinmészkő kissé feltolódott. (8. ábra.)

A Ferenchalom triászrögét határoló szegélytöréseket egy esetben sein 
sikerült kimutatni.

A törésekre általában jellemző az, hogy nagyon meredeken hajlanak. 
Jobbára 7o°-nál meredekebbek, sőt igen gyakoriak a függőlegesek is. 
Igen sok csak egyszerű repedés (diaklázis), mely mellett mozgás nem tör
tént. Karszthidrológiai szempontból azonban annyiban mégis fontosak, 
hogy többnyire egymástól pár cm-nyire következve egész nyalábokat 
alkotnak és sok esetben erőteljesen karsztosodtak, tehát joggal remélhet
jük, hogy a mélységben összefüggő karszthálózatot tárhatunk fel. Az ilyen 
törésnyalábokat a térképen több (z— 3) sűrűn egymás mellé húzott vé
kony vonallal jelöltük.

Hegyszerkezeti szempontból jelentősek azok a nyomok, amelyek víz
szintes elmozdulásokra vallanak. Ilyenek a Cserkészpark lőteréül szolgáló 
régi dachsteinmészkőfejtőben észlelhető vízszintes csúszási rovátkákkal 
ellátott kővértek s a dachsteinmészkő padjai közé rakódó vöröses, kal- 
citos kötőanyagú, helyenként félméteres tektonikai breccsák, amelyek két
ségtelenül a réteglapok mentén történt elmozdulásokat árulnak el (9. és 
10. ábrák.)
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9 . ábra. — Figur 9 .

Vízszintes elmozdulási síkok a Cserkészpark (Ferenchalom) nagy kőfejtőjének 
Dachstein mészkövében.

Horizontalverschiebungslinien in dem Dachsteinkalk des grossen Steinbruches
am Ferenchalom.

Dm. — Dachsteinmészkő. 
Dachsteinkalk.

e. mk. rr: eocénmészkő. 
Eozänkalk.

A  dolomitot és dachsteinmészkövet átjáró sűrű repedéshálózat tette 
lehetővé az egykori — mindenesetre pliocén előtti (14.) — hőforrások
nak oly széleskörű fellépését.

Az előbbiekben jellemzett törések közül két olyan törés, illetőleg 
törésnyaláb van, amely a karsztvízre való fúrás tekintetében figyelembe 
jöhet. Az egyik a Kuruclesi-út mellett botfai Hűvös Iván területén fekvő

10. ábra. — Figur 10.

Vízszintes elmozdulási sík a Ferenchalmon, a Kuruclesi-út 
melletti kis Dachstein mészkőfejtőben. 

Horizontalverschiebungsfläche ín dem am Kuruclesi Weg 
liegenden kleinen Dachsteinkalkbruch. V,

V, ~  a vízszintes mozgás által eldarabolt ferde vető síkja.
Durch Horizontalverschiebung zerstückelte Verwerfungsfläche.
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kis mészkőfejtő nagy törése, mely mélyebb eocén rétegek becsípésével 
(4. ábra) dachsteinmészkő és dolomit között É N y —DK-i, 300— 120° 
csapással és 76° dőléssel, mint a terület egyik főtörése fut le (A. szel
vény). A  másik pedig a Cserkészpark területén lévő régi nagy mészkő
fejtőben lefutó É N y—DK-i, 335°— 155° csapású és ugyancsak 76°-kal 
hajló törés, mely — míg egyrészt erősen karsztosodott, korrodált, üreges, 
addig másrészt hasonló hajlású és csapású törések egész sora, egész 
nyalábja kíséri, kifejezett töréses övét alkotva (B. szelvény).

Mind a két törés alkalmasnak mutatkozik arra, hogy mellette és 
körülötte a víz olyan járatokat moshatott légyen ki magának, hogy azo
kat megfúrva, vizet nyerhessünk belőlük.

A térképen jelölt irányban és helyen fektetett A) és B) szelvénye
ken tüntetjük fel a vetőkmenti szerkezeti képet.

Ezek szerint az A) szelvényben feltüntetett nagy törés 240 m Adria 
feletti magasságból indulva ki, felszínen mért 760-os hajlása mellett 133 
m-rel a felszín alatt érné el a Duna mellett 103 m-nek észelt karsztvíz 
szintjét.

Erre a vetőre két fúróhelyet hoztunk javaslatba. Mindkettő a Hűvös 
Iván-féle telken van. Az i-gyel jelölt fúráshely a Kuruclesi-út elején 
kiágazó s a kis kőfejtő tetejére vezető dülőúton van. Tengerszint feletti 
magassága 243 m. Derékszögben mért távolsága a nagy töréstől 36 m; 
lehetséges az, hogy már a triászrög ismeretlen helyzetű peremtörésén 
kívülre, attól ÉN y-ra esik. Erre enged következtetni a térszín alakulásán 
kívül az, hogy a tőle mintegy 14 m-rel nyugatra telepített kutatóakná
ban már Budai márgát találtunk.

A  másik, a szelvény vonalában lévő t a) fúráshely, a rögön belül, 
233 m Adria feletti magasságban, ugyancsak 36 méterre van a törés
vonaltól. Itt 130 méter átfúrása után kellene a vetőt 103 m tengerszint 
feletti magasságban elérni, amennyiben az változatlan 7Ú°-os dőléssel 
halad a mélység felé.

Közbevetőleg itt kívánjuk megjegyezni azt, hogy szintezéseinket a 
10 ’ hibahatárú A b n e y - fé le  kézi szintezővel végeztük és az abszolút 
magasságok kiszámításánál a legújabb 1 : 23.000 méretű katonai térképlap 
magassági adataihoz igazodtunk. A  Ferenchalom körüli mérési adatainkat 
a Manréza melletti 224 m magassági ponthoz igazítottuk ki.

A B )  szelvényben ábrázolt s a nagy mészkőfejtőben észlelt korróziós 
törés, törésnyaláb, töréses zóna megfúrására a 2. fúrási helyet javasoltuk, 
mely a cserkészpark területén van. Tengerszint feletti magassága 267.3 m> 
tehát 162.3 m-rel a 103 m-es karsztvízszint fölött. A  törésvonaltól a 
szelvény vonalában mért távolsága 44.3 m.

90
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Az elmondottak alapján tehát az I. sz. fúróhelyen minimálisan 
200, a 2. számúnál pedig 220 m mélységű fúrással kell számolnunk.

A  3, sz. fúrási pontot a vízszolgálati medence előtt kezdődő és a 
Kuruclesi-úthoz levezető mély árokban jelöltük ki. Ez a pont nincs egy 
bizonyos meghatározott vetőhöz, vagy törésnyalábhoz beállítva, hanem 
elhelyeztük ennek az igen erősen murvás és porrá széteső, tehát egész 
tömegében rendkívüli nagymértékben összetört dolomitterületnek oly 
pontjára, amelynek közelében, — míg egyrészt több különböző irányú 
törésnyalábot észleltünk, addig másrészt közelébe esik annak a terület
nek, ahol a felszínre kibukkanó kis mészkőrögök alapján a Ny-i, Hűvös 
Iván-féle kis mészkőfejtóben észlelt nagy törés folytatása sejthető. Egyéb
ként itt a dolomit összetöredezettsége oly nagymértékű, hogy joggal szá
míthatunk a mélységben kidolgozott sűrű vízjáratokra. Ezek jelenlétére 
utal különben az a tény is, hogy már a régebbi korok hőforrásai is csak
nem az egész környező területen utat találtak maguknak a felszínre, amint 
azt a terület legkülönbözőbb pontjain fellépő márgáknak különböző 
mértékű elkovásodása, azonkívül a dolomit repedéseiben, töréseinek héza
gaiban és üregeiben található kovás hőforrásüledék bizonyítja. A  vízmű
telep melletti telken (Budakeszi-út 53/b.) vizsgálataink idejében még meg
lévő dolomitfejtésben észlelt összes törést ilyen kovás üledék tölti ki, köz
tük az egyiket 20— 25 cm vastagságban. Ezek a törések a felszínen ma 
zártak, mert a hőforrásüledék a legfinomabb repedést is kitöltötte, el
tömte. Ám joggal feltehető, hogy ez csak a felszín közelében van így, 
míg a mélységben a járatokká kitágított repedések nyitottak és vízzel 
telt gazdag járatrendszert alkotnak, melyek — fúrással megnyitva — 
nagyobb mennyiségű vizet szolgáltathatnak. Feltehető ez már csak azért 
is, mert tudjuk, hogy a hőforrások különböző oldott sói a mélységbeli 
fiziko-kémiai viszonyoknak a felszín közelében való nagymértékű meg
változására csapódtak ki és ülepedtek le részben a felszínen, részben pe
dig már a járatoknak a felszínhez közelebb eső részeiben.

A  3. sz. fúráspont helye cca 200 m tszf. magasságban van. Ennek 
következtében itt volna a karsztvíz szintje a legkönnyebben, már 90 m 
mélységben elérhető.

III. A Sashegy.
<11. táblamelléklet.)

R é t e g t a n i  v i s z o n y o k .

A Sashegy a környező óharmadkori képződmények viszonylag ala
csonyabb térszínéből — csaknem közvetlenül a kelenföldi síkságból — 
hirtelen kiugró rögként, jellegzetes sasbércként emelkedik ki. ( n .  ábra.)



A Sashegy földtani és hegyszerkezeti térképe.
Geologische und tektonische Karte des Sashegy.
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Jobbára kopár lejtői feltűnően meredekek, sziklásak. Köröskörül hatal
mas törések határolják, melyeket — különösen a keleti és déli oldalon 
— a meredek lejtők jól kifejezésre is juttatnak. Csak az északi, főleg 
pedig az északnyugati oldalon fokozatos az átmenet az óharmadkori 
képződmények lapos térszínébe.

A  Sashegyet a felsőtriász karni emeletébe tartozó dolomit alkotja, 
melynek e rögön belül háromféle fáciesben kifejlődött három szintjét 
különböztethetjük meg. A  K-i két kúpon a vízmedence harántvölgyén 
és a legnyugatibb kis, sziklás, barlangos csúcsban végződő kúpon, továbbá 
a Sashegyi-út és Lejtő-út kereszteződésénél lévő kőfejtőben fehér, vagy 
világosszürke, tömött, illetőleg finom, cukrosszövetű, vastagpados dolo
mitot találunk. A  vízmedencétől N y-ra fekvő három kúpon vastagpados, 
szabálytalan, ágasbogas szarukőréteget tartalmazó dolomit települ, míg 
a térképünkön jelölt V II. sz. kutatóaknához lefutó völgy kétoldali lej
tőjét sárga, vagy szürkés, vékony táblás-lemezes, márga külsejű tömött 
dolomit alkotja, melyben sötétszürke-fekete, átlag kétujjnyi szarukőréte- 
gecskék fordulnak elő.

A  három dolomitfácies rétegtani helyét a vizsgálataink óta előkerült 
kövületleletek alapján a következőkben jelölhetjük meg. A típusos szaru
köves dolomitot, mely itt rétegsorunk középső tagja, a belőle az ördög
ormon kikerült Ostrea montis caprilis a Tropites subbullatus zónájának 
mélyebb szintjébe, a tori rétegeknek megfelelő szintbe utalja. A  fekvőjé
ben lévő tömött dolomit, melyből azóta K u t a s s y  az általunk is ész
lelt helyről apró cephalopodákat és megalodusokat, továbbá gastropo- 
dákat sorolt föl (i 5), helyzeténél fogva már a Trachyceras aonoides zóna 
legfelső szinttáját alkotó Megalodus carinthiacus-os dolomitnak, a Déli 
Alpok „Zwischendolomit“ -jának szintjébe kerülne. K u t a s s y  valóban 
föl is sorolja innen a Megalodus carinthiacus-t, bár a képződményt ő 
még a karni fődolomit ekvivalensének tartotta (15). A  sárgás, márga- 
külsejű dolomitból nem sikerült kövületeket gyűjtenünk, a Rupphegy 
alatti árok eocénkori alapkonglomerátumából azonban R o z l o z s n i k  
P á 1 gyűjtött egy, az utóbbival teljesen egyező márgás dolomitkavicsot, 
melyből a Tropites subbullatus zóna felső szinttájára jellemző Koninckina 
Telleti B i 1 1  n. volt meghatározható (16). Ezzel a Déli Alpok felső 
karni emeletének jellegzetes rétegsora vált a Budai-hegységben teljessé.

A vízmedence nyergéig tartó K-i részt alkotó szarukőmentes dolo
mit úgy a K-i, mint a D-i oldalon igen sok helyen kataklázosan brecs- 
csás, máshol erősen murvás és porrá széteső, ami — épp úgy, mint a 
Ferenchalomnál is — az erős hegymozgásoknak, illetve az egykori hő
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források működésének tulajdonítható. A törések mentén igen erős kiol
dások, korróziós jelenségek észlelhetők.

A  nyugatibb rögöket alkotó vastagpados, szaruköves dolomit is igen 
erősen összetört. A  Sashegyi-út—Lejtő-út találkozásánál lévő elhagyott 
kőfejtőben nagymértékben murvás is, de csak az erősebb törések mentéi! 
pár cm szélességben porrá széteső. Az előbbi féleségnél kevésbbé karszto
sodott.

A  N y-i mély völgy lejtőin fellépő márgakülsejű szaruköves dolomit 
talán a legerősebben összetörött félesége a Sashegynek. Kitűnő vékony
táblás, — sőt lemezes rétegzettsége miatt ez az erős összetöredezettség 
nemcsak a kőzet nagymértékű szétesését eredményezi, hanem — mert 
ennél a féleségnél nincs breccsás újra cementeződés — azt ist, hogy telje
sen síma, sziklamentes lejtőt ad. Karsztosodását — legalább felszíni elő
fordulásában — sehol nem észleltük.

A fiatalabb képződmények közül a budai márgát és a pannóniai 
alapkonglomerátumot (Schafarzik) találjuk a Sashegyen. A  kiscelli agyag 
már csak1 a lejtő lábától kissé távolabb, a budai márga keskeny sávja 
után következik. A  budai márga teljesen körülveszi a Sashegy középponti 
dolomit tömegét s érintkezése a rög dolomitjával a déli szegélyen minde
nütt tektonikus. A déli meredek peremen egyes leveles, kovásodott fosz
lányai a lejtő magasabb részem is találhatók, különösen pedig a lezök
kent kis dolomitpadkák tetején. Dőlésükkel nem simulnak a dolomit 
nagy lejtősíkjához, hanem a dolomitéval nagyjában azonos csapással tá
maszkodnak ahhoz. Az A) szelvény körül észleltünk csak vetőmenti 
elfenődést és a dőlési iránynak a vető síkjához való igazodását. A  D-i 
oldalon hévforrás-tevékenység eredményeként általában erősen kováso
dott és leveles, az É-i és ÉN y-i oldalon pedig — ahol több konglomerá- 
tumos pad települ közbe — vékony- és vastagpados és több helyen erő
sen agyagos.

A Sashegyi-útnak 1932— 33 telén történt kiépítésével kapcsolatban 
létesített feltárásokban F ö l d v á r i  is a dolomit erős elporlódását s a 
márga kovásodását figyelte meg (17).

A pannóniai alapkonglomerátum a N y-i hosszú, 255 (259?) m-es 
gerinc tetején fordul elő igen kis kiterjedésben, minden különösebb gya
korlati jelentőség nélkül.

A dolomit repedéseit — különösen a D-i és N y-i oldalon s ott is 
legnagyobb mértékben a peremtörés közelében — kovás hőforrásüledék 
tölti ki. Egyes helyeken ez a kovás üledék nagyobb tömegben sziklát is 
alkot, mint pl. a legnyugatibb rög D-i végén.
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A kiscelli agyag (ruppélium) a Sashegyhez simuló lankás lejtőket al
kotja és a felszínen a Sashegy D-i oldalán fordul elő nagyobb területen, 
ahol D-re erősen kiugró orrot alkot. Laposra nyesett felszínén a Sas
hegyről lemosott pannóniai kvarckavicsot és levantei édesvízi mészkő 
törmelékét találjuk.

A  felszínt egyébként a Sashegy meredek lábánál a dolomit lejtő- 
törmeléke, lemosott murvája takarja, kissé távolabb pedig különböző 
vastagságban lösz borítja.

H e g y s z e r k e z e  t i v i s z o n y o k .

A  Sashegy területét — mint azt térképünk is feltünteti — számos 
törés járja át. Ezeket a töréseket igen jól kifejezésre juttatják a Sashegy 
egyenesvonalú, meredek peremtörései, nemkülönben a Sashegy K — Ny-i 
gerincét tagoló haránt völgyek, melyek mindegyike É N y—D K-i irányú 
törést jelent. Ezek a völgybeli törések nyolc kisebb rögre tagolják a Sas
hegyet s mindegyiken egy-egy kúp van. Legerősebb lezökkenés a Sashegy 
N y-i vége előtti bevölgyelés mentén lefutó törés mellett történt, amely 
árkos vetődés. Ennek két oldalán, a vetők ellentétes irányúak s a köztük 
lezökkent lemezes, szaruköves dolomit a völgy talpán — hol 8 m mély 
aknával tártuk fel — 230° felé 80— 85° alatt dől.

A Sashegy dolomitja szokatlanul jól rétegezett, átlagos dőlése DNy-i, 
230° felé 30— 50°. A dőlésirány a Sashegy egész tömegében meglehető
sen állandó — mindössze pár fokos eltérés észlelhető — míg a dőlés 
foka az egyes részrögökön belül változó, 30— 50° között ingadozó.

Az uralkodó törésirány É N y—DK-i csapású. Ezeknek a töréseknek 
egy része ÉK felé, másik része D N y felé hajlik. Túlnyomórészben igen 
meredek hajlásúak. A Sashegy K-i végében észlelhető törések É K  felé 
70— 8o°-kal dőlnek. Ilyen meredeknek kell feltételeznünk a K-i perem
törést is, mint azt a B) szelvényen fel is tüntettük. Ugyanezek a törések 
észlelhetők a D-i lejtőn is, a vízmedencétől DK-re.

Vizsgálataink befejezését követő őszön az ÉK-i lejtőn haladó Sas- 
hegyi-út építésével kapcsolatban készített feltárásokban F ö l d v á r i  
A. (17.) olyan rétegtelepülést figyelhetett meg, amelyből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy a Sashegy dolomittömege délről kissé rátolódott a budai 
márgára, aminthogy igen valószínű, hogy a Budai-hegység e rögében is 
jelentős szerepe volt a feltolódásnak is.

A D-i lejtőn már igen sok a sűrűn, párhuzamosan lefutó, meredek, 
D DN y-i törés, melyek az itteni peremtörés rendszeréhez tartoznak. Dő
lésük átlag 6o°.
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Ügy a D-i, mint a K-i peremtörés rendszeréhez tartozó törések igen 
sok helyen erősen korrodáltak. Régi — a középső-felső krétában kelet
kezett s később ismét fel-felelevenedő — törések ezek, melyek már az 
óbarmadkon tenger előnyomulása idejében is nyitott, mély, karsztos re
pedések voltak s ezeket részben a felsőeocén tenger parti breccsája és 
konglomerátuma, részben lemezes budai márga tölti ki.

A  Sashegy Ny-i felét alkotó szaruköves dolomitban kevésbbé jól 
észlelhetők a törések, mert a déli peremtörés fala már nem oly éles és 
magas, mint keletebbre, minthogy a kiscelli agyag alkotta lapos mellék
gerinc magasan felhúzódik a dolomitlejtő mellé s elfödi azt. A  Sas- 
hegyi-út—Lejtő-út kereszteződésénél lévő régi kis fejtésben azonban jól 
láthatók s túlnyomórészben szintén É N y—DK-i a csapásuk.

A  Sashegy N y-i végén kiemelkedő sziklás tarajon és kisebb murva
fejtésekben, ahol a szarukőmentes dolomit újból fellép, megközelítőleg 
ugyanez a jól látható törések csapása. Itt is erős korróziós jelenségek ész
lelhetők a törések mentén.

A  D-i és a K-i perem törései a legerősebbek, a legmélyrehatóbbak. 
Ezek mentén törteik fel az egykori hőforrások is, melyek működésének 
tanúi a repedéseket kitöltő kovás üledék és a finom lisztszerű dolomit. 
Ezek mentén lehet a mélyben a legerősebb karsztvízjáratrendszer is ki
fejlődve s ezért karsztvízre való fúrás szempontjából ez a két perem 
kínálkozik a legalkalmasabbnak. Ennek következtében a két mellékelt 
szelvényt itt fektettük keresztül és az ajánlott fúrópontokat is itt jelöl
tük ki.

Az A) szelvény vastag szakadozott vonallal jelölt nagy peremtörése 
180 m tszf. magasságból indulva ki, felszínen mért 6o° hajlása mellett 
75 m-rel a felszín alatt érné el a Duna mellett 105 m-nek észlelt karszt
vízszintet.

A  javaslatba hozott fúrás helye 50 m-re van a peremtöréstől a mély 
völgy D-i oldalán végighúzódó keskeny gerinc laposán és úgy jelöltük 
ki, hogy az cca 100 m átfúrása után kb. 90 m tszf. magasságban érje el 
a peremtörést és az utána következő töréses övét.

A B )  szelvény 2. sz. fúrását a Sashegy K -i peremtörésének a meg
fúrására hoztuk javaslatba s azt a Bréznó-utca 2 679 új hrsz.-ú Schnei- 
der-féle telken jelöltük ki. Itt kb. 100— 120 m-es fúrásra lett volna 
szükség.
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IV. A hűvösvölgyi Apáthy-szikla és környéke.
(III. táblamelléklet.)

Ezt a területet nagyjából a Páfrány-, Szalonka- és Nagybányai-utak 
határolják s a Hűvösvölgynek az a része, amelyen a triász dolomit vi
szonylag a legkisebb tengerszintfeletti magasságban van feltárva s ahol 
éppen a terület e mély fekvése miatt a karsztvízszint legkönnyebben 
elérhető.

Az említett utak között húzódik D N y—ÉK -i csapással az Apáthy- 
szikla—Kőkapu gerince, melyet az É-i oldalon lefutó völgy felé meredek

12. ábra. — F.gur 12.

Hűvösvölgy, Apáthy-szikla Ny=i fala. (Kami dolomit.) 
Hűvösvölgy. W-liche Seite des Apáthy-Felsens. (Karnischer Dolomit.)
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lejtő határol, míg D felé lankás lejtőben folytatódik. ÉK  felől a Látó
hegy (Guggerhegy) meredek peremtörése, N y  felől pedig az Apáthy- 
szikla meredek sziklafala által jelölt törés határolja. Ezen a területen a 
szarukőmentes dolomit — mint a terület legidősebb, felsőtriász, karni 
emeletbeli képződménye — három különálló rögben fordul elő. Ezek 
Ny-ról K  felé: az Apáthy-szikla, a Kőkapu és a gr. Hoyos M. birtok 
ÉK-i határán lévő kis rög. Ezekhez járul, mint negyedik rög, a Páfrány- 
útnak a Szalonka- és Kondor-utak közé eső szakasza mentén a 19., 21., 
23., 25. sz. telkeken kibukkanó dolomitrög. Ez utóbbi helyeken a házak 
mögött húzódó mesterséges fallevágás, a Páfrány-út 25. sz. telkén pedig 
egy elhagyott kőfejtő tárja fel a dolomitot. A  Szalonka-úttól D-re eső 
terület feltárásaiban a dolomit elég üde és csak a törések mentén brecs- 
csás, vagy néha hidrotermálisán elbontott. A  Szalonka-úttól É-ra elő
forduló dolomit ellenben a hidrotermális hatások következtében teljesen 
elbomlott és lisztszerű kőporrá esik széjjel.

A dolomit egyes rétegei oolitosak és igen sok fossziliát, főleg glo- 
bosus ammonitest tartalmaznak. Sajnos, ezek belseje többnyire üres, kal- 
citkristályokkal bélelt, úgyhogy igen nehezen szabadíthatok ki a kőzet
ből, miért is fajilag eddig nem voltak meghatározhatók.

A dolomit dőlése az erős összetöredezettség következtében nem ál
landó, hanem változóan D-i, D K-i és DNy-i.

A  fiatalabb képződmények mindenütt vetők mentén támaszkodnak 
a dolomithoz. A  sorozat legidősebb tagja a nagy valószínűség szerint itt 
is alsókrétakori (neokom) bauxit, melyet egyetlen helyen, a „Kőkapu“ 
mögött figyelhetünk meg, ahol az a felsőeocén priabóniai nummulinás- 
ortofragminás mészkő fekvőjében a dolomitrög DK-i határvetőjének tá
maszkodik.

A  dolomitrögök mögött D K  felé mindenütt nummulinás-ortofrag- 
minás mészkő fekszik, mely a terület összetöredezésekor a rögöket el
választó tektonikus árkokba zökkent le. Így pl. a Eloyos-féle nagy kő
fejtő rögét három, az ÉK-i rögöcskét négy oldalról határolja s D-i 40° 
és DK-i 70° hajlással a Kishegy É-i orrán is felszínre bukkan a num- 
mulinás mészkő a fiatalabb márgás sorozat fekvőjéből. Ez utóbbi helyen 
kisebb fejtés tárja fel a mészkövet, mely itt és a Freistätler-villa mögötti 
feltárásban a hidrotermális hatások következtében éppúgy kőporrá hull 
szét, mint a dolomit szokott. Az eocén mészkő D K-i pásztája általában 
kissé márgás és padosán elváló.

E szintbe helyenként eruptívus tufarétegek is települnek. így na- 
gyobbtömegű, mintegy 2 méter vastag plagioklászriolit-tufat tar fel a 
dolomit felett a Páfrány-út 25. sz. telek elhagyott kőfejője. (13.)
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A  paleogén rétegsornak a nummulinás-ortofragminás mészkő felett 
következő tagja a briozoás márga, mely a térképezett terület D K-i szé
lén D N y—ÉK -i irányú sávban födi a mészkövet. Egyes helyeken ugyan
csak egykori hévforrásműködés eredményeként többé-kevésbbé elkováso- 
dott. Különösen erős az elkovásodás a Freistatler-féle telek D N y-i sar
kában emelkedő sziklaorron. Itt a kovás márga egy-egy réteglapján 
briozoák is tömegesen találhatók, ami a település mellett igazolja a kő
zetnek az említett szintbe való tartozását.

A  briozoás márgát területünk D-i szélén budai márga födi. Ez hatá
rolja az É-i vetők mentén az Apáthy-szikla rögét s alkotja a „Kishegy“ 
tömegét, elválasztva az Apáthy-szikla rögét a Kőkapu rögétől. Ugyan
csak budai márga támaszkodik vető mentén a „Kőkapu“ dolomit rögének 
az ÉN y-i oldaláról is, ahol a felszínen vastag lösz borítja.

Az egész paleogén rétegsor általában D K  felé dől.
A  paleogén tengerének emlékét őrzik az Apáthy-szikla csúcsa körül 

magasan észlelhető fúrókagylók, melyeknek üregeit jórészt dolomit- 
breccsa tölti ki.

Mint legfiatalabb képződményt megemlítjük még a löszt, mely a 
völgyeket és a lejtőket néha sok méternyi vastagságban takarja.

H e g y s z e r k e z e t i  v i s z o n y o k .

Az Apáthy-szikla környékének hegyszerkezeti felépítése közel azonos 
a zugligeti Hunyadi-orom és Remete-szikla környékéével. Itt is éles ha
tárokkal különül el a terület négy dolomit röge az őket körülvevő óhar- 
madkori rétegektől és ezek az elválasztó törések mindig nagyon mere
dekek. Általában jellemző erre a területre a 75— 85°, sőt 90° hajlású tö
réseknek (legyenek azok bár tényleges vetők, vagy csak egyszerű diaklá- 
zisok) nagy száma, uralkodó túlsúlya a lankásabb 30— 50— 60° hajlású 
törésekkel szemben. Különösen meredekek a Páfrány-út fölött meredek 
sziklafallal magasan kiálló Apáhy-sziklát a völgy felé határoló törések, 
amelyek legtöbbje nem a völgynek kifelé, hanem a hegynek befelé hajlik 
s ez a helyzetük esetleg pikkelyes feltolódás eredménye lehet. (12. ábra.) 
Térképünkön és szelvényünkön a könnyebb áttekinthetőség kedvéért a 
befelé dőlőket nagyobbrészt elhagytuk.

Az uralkodó hegyszerkezeti irányok — egyezőleg a Dunántúli Ma
gyar Középhegység uralkodó törésrendszerével — É N y— DK-iek és 
D N y— ÉK-iek. Szép számmal találhatók azonban K —N y-i és É—D-i 
törések és diaklázisok is. A  D N y—ÉK-i törések alakították ki azt a 
csapásirányban húzódó dolomit-hegygerincet, melyet az É N y—D K-i tö-



BUDAI-HEGySÉG 14 3 9

resek később tovább egyes rögökre tagoltak. A törések egy része korro
dált, üreges, másik részé kovertes, az elmozdulási irányt mutató csúszási 
rovátkákkal, ismét másik része erősen dörzsbreccsás. A korrodáltak az 
É—D-i és az É N y—DK-i rendszerhez tartoznak és elég nagy számúak.

Az egyes rögök peremi szerkezete olyan, hogy bár tszf.-i fekvésük 
viszonylag alacsony, a furasok mégsem telepíthetők a töréses övék kívánta 
legalkalmasabb helyeken, mert sem az erős peremtörések, sem pedig a 
rögök belsejében észlelt korróziós törésnyalábok nem közelíthetők meg 
a kívánt módon. Mindazonáltal térképünkön két helyet mégis kijelöltünk, 
ahol a földtani viszonyok olyanok, hogy próbafúrással a karsztvizet 
vezető hálózat feltárása megkísérelhető volna.

Az Apáthy-sziklánál — annak sajátságos kialakulásánál fogva — 
csak a N y-i oldal vehető számításba, mivel a többi három térszínileg túl- 
magasan fekszik. Ezen az oldalon is a sziklafalon mért hosszanti (ÉN y— 
DK-i) törések dőlésfoka oly nagy, hogy az ezekre kijelölendő fúrást köz
vetlenül a sziklafal lábához, vagy az alatta lévő meredek lejtőre kellene 
telepíteni, ami azonban a terület teljes beépítettsége miatt nem lehetséges. 
A B) szelvény 2. sz. javasolt fúróhelyét ennélfogva a Páfrány-út Ny-i 
oldalára, az ördögárok mellé tettük. Miként a mellékelt térképen és a B) 
szelvényen fel is tüntettük, a dolomit felszíni kiterjedése a villatelkek 
felső szélén végződik. A  külső peremtörés lefutási helye azonban éppúgy, 
mint a dolomit pontos határa a törmelékkel borított és parkírozott lejtő 
lábánál csak megközelítő pontossággal volt megállapítható. Ezért csak 
sejthetjük, hogy a peremtörés dőlési foka a sziklafal lábánál és annak 
orrán végighaladó törésekhez hasonlóan 8o°. Ez olyan meredek lejtés, 
hogy a javasolt és a peremtöréstől 78 m-re fekvő fúrási helyen — a 
mélység felé változatlannak tételezve fel a vetősík hajlásút — 400 
méterben érné el a fúró a peremtörést. Oly mélység ez, mely a költséget 
bajosan érné meg. Hogy ennek ellenére mégis javasoltuk itt egy próba
fúrás eszközlését, annak okát az alábbiakban adjuk.

Az Apáthy-szikla mellett levetődött területet óharmadkori képződ
mények töltik ki. Feltárás és fúrási adatok hiányában azonban nem tud
juk, hogy az eocén, vagy már éppen az oligocén kiscelli agyag fekszik-e 
a völgy pleisztocén és holocén takarója alatt. K  felé a budai márga 
uralja a térszínt, míg Ny-ra az elmegyógyintézet területéről már a 
rupéliai kiscelli agyagot ismerjük. A fekvő alapkőzet mindenképpen 
a triász dolomit, az Apáthy-szikla erősen összetört dolomitjának folyta
tása, feltehetően ugyancsak erősen összetört állapotban, korrodált töré
sekkel, karsztvízjáratokkal. Egy kis átmérőjű, maximálisan 50—60 m 
mélységig lemélyített próbafúrás tisztázhatta volna a kérdést és ennek
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eredményétől lehetett volna függővé tenni a végleges fúrás lemélyeszté- 
sének kérdését.

Nem sokkal kedvezőbb a helyzet a „Kőkapu“  rögénél sem. Itt a 
völgy könyökkanyarulatában lévő nagy kőfejtő K-i szélén fektettük ke
resztül a szelvényt, mely a mellékvölgy É —D-i szakaszát a kőfejtőbe lé
pése előtt keresztezi. Itt a jobb oldali lejtő alján jelöltük ki a javasolt 
fúráshelyet. A  fúrás — miként az szelvényünkön jól látható — a karszt
víz szintje fölött metszené a kőfejtőben észlelt 55— 65° hajlású töréseket, 
sőt még a felső sziklák É-i peremtörése is 1 15  m körüli mélységben — 
tehát a karsztvízszint fölött — halad át a javasolt fúrás helyén. A  kő
fejtőben és fent a gerinc szikláiban észlelt nagyszámú törésből azonban 
joggal következtethetünk arra, hogy a dolomitnak a karsztvízszint alatt 
fekvő mélyebb részében is megvannak ezek a törések, törésnyalábok. 
Ezenkívül nem szabad figyelmen kívül hagyni a kőfejtőben észlelhető 
sok É N y— DK-i csapású — jórészt korróziós — törést sem, melyek egész 
nyalábokat alkotva szelik át a dolomitot s a javasolt fúrás helyét, mely
nek magassága 192 m az A. sz. f. Ennélfogva 107 méter átfúrása után 
érne 20 m-rel a Duna mellett észlelt 105 m-es karsztvízszint alá.

Az Apáthy-szikla környékén végzett vizsgálataink megeiősítették 
azt a korábbi megfigyelésünket, hogy ebben az erősen rögökre töredezett 
hegységben nemcsak anyaghiány okozta területnövekedéssel (dilatáció) 
járó lesüllyedés, elvetődés, hanem a területnek erős oldali összenyomás 
(kontrakció) okozta összetorlasztása következtében a feltolódások is igen 
gyakoriak. Ilyen területeken a peremtörések feltárása eléggé bizonytalan, 
de a javasolt próbafúrások nem volnának céltalanok, mert a karsztvíz
kutatás szempontjából elsőrendű fontosságú hegyszerkezeti kérdésekre ad
hatnának választ. Figyelembevéve még a karsztjáratok rácsszerű, háló
zatos kifejlődését, a vízszerzés szempontjából az aknával és táróhajtással 
való feltárás kínálkozik előnyösebbnek, eredményesebbnek, mert az ak
nából megfelelő mélységben a karsztvízszint alatt a törések csapására 
merőlegesen kihajtott vízszintes vágat a szükség szerint hosszabbítható 
meg, — mint az a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. felsőgaílai víz
aknáinál is történt — sőt iránya is a szükség szerint változtatható.


