
3. Reambuláció Budaörs környékén.
(Jelentés az 1919. év nyarán végzett geológiai felvételről.)

Ö R . VENDL ALADÁR-tÓl.

E vázlatos jelentés néhány oly megfigyelést közöl, melyek az e 
területet tárgyaló H ofvavv és HALAVÁTS-féle közismert munkákban 
közölteket némileg kiegészítik. Főként tektonikai és a hévforrások nyo
maira vonatkozó észlelések ezek. Megemlítem azonban, hogy Szilbek 
J ózsef újabban e terület nagy részével behatón foglalkozott geomorfolo- 
giai szempontból;1) ő a rögök nagy részét jellemezte is.

A  Budaörs környékén levő hegyek négy párhuzamos vonulatban 
húzódnak DNy— ÉK -i irányban, ú. m. 1. A  Eiesberg a hozzá DNy felől 
csatlakozó apróbb rögökkel, melyek a Csiki árok nyugati oldalán helyez
kednek el. Ezeket rendszerint a Csíki hegyekhez számítják. 2. A  Csíki 
hegyek a Csíki pusztától a Mária Makktól D-re levő kis dolomitrögig; ez 
a leghosszabb és legszélesebb vonulat. 3. A  Törökugrató, Strassberg, 
Steinberg és az utóbbitól ÉE-re levő 229 m-es kúp vonulata, 4. A  Nagy- 
és Kiskálváriahegy, valamint a tőlük ÉK-re levő 253 m. magas Stein- 
berg. A  két túlsó vonulat meghosszabbításába- esik É K  felé a Feuer
steinberg, mely ÉiNy— D K -i irányban húzódik. E  vonulatok az egész 
vidék vázát alkotják s miként ismeretes főtömegükben dolomitból 
állanak. Északkelet felől csatlakozik hozzájuk a Bochfrankenberg és a 
Kakukhegy, ahol a dolomit egy ponton a felszínre bukkan a pannóniai 
mészkőtakaró alól.

E vonulatokat —  minden valószínűség szerint —  árkois vetődések 
révén lesülyedt mélyedések választják el egymástól, melyek fiatalabb 
képződményekkel, budai márgával és kiscelli agyaggal vannak kitöltve. 
Ezek a nagyjában D X y— ÉK-i irányú törések szabják meg a vonulatok 
irányát is. E vonulatok mindegyike több rögből épült fel, melyeket nagy
jában É E y— D K -i (olykor csaknem É—D -i) irányú vetődések választa
nak el egymástól. Általában azt tapasztaljuk, hogy a vonulatok leg
északibb röge a legmagasabb nívóban van, illetőleg, hogy a legdélibb a

' )  S zil b er  J ó z s e f  : A Csiki- és Budaörsi hegyek geomorfologiája. Bölcsészetdoktori 
értekezés 1919. Gépírásos példány.
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legmélyebbre zökkent le. Az egyes vonulatok szerkezetét röviden a követ
kezők jellemzik.

A  Feuersteinberg északi részének dolomitja fehér és szarukő- 
gumókat tartalmaz, melyek helyenként rétegekben fordulnak elő; déli 
része nem tartalmaz szaruikövet és sárgás-vörös színű dolomitból áll. A  
szaruköves dolomit kétségtelenül egy más szintnek felel meg, mint a 
vörös színű. A z előző dőlése 20h 20°, az utóbbié 15h 20°— 30". A  két rög 
csak a tektonikai hatások folytán került egy nívóba. A  Budaörstől 
ÉÉK-re levő Steinberg legalább két rögből áll: keleti részén a cukros 
szövetű, rózsaszinű dolomit 19h 20° alatt dől. Ezt a részét egy 21h— 9h 
irányú vetődés választja el a hegy nyugati részét alkotó, kevés szaru- 
követ is tartalmazó dolomittól, melyben a mély árokban 23h 15° dőlés 
mérhető. Ehhez csatlakozik az út nyugati oldalán egy kis szaruköves 
dolomitrögöcske, melyet az előbbitől budai márga választ el, s melyből itt 
Pecten Bronni C. May került elő elég sűrűn.

A  Xagy-Kálváriahegy legalább a következő rögökből áll: a D X y-i 
kisebbik rész 20h 20° dőléssel, melyet a főtömegtől egy nyereg s az abba 
települt konglomerátum és márga választ el: ezekről I oímaot Karoly 
igen részletesen megemlékezett. Itt egy 9h— 21h irányú törésvonalat kell 
feltételeznünk, mely még tovább ÉXy-ra. a Steinbergen át is nyomoz
ható. E kis rög DXy-i oldalán ugyanolyan konglomerátum fordul elő, 
mint a nyeregben. Ügy látszik, ez a konglomerátum itt a budai márga 
legalsó padjainak felelhet meg, mert a hegyoldal gyenge feltárásában 
a márga a legszorosabban összefüggni látszik vele 13h— 14h 40°— 45° 
dőléssel. A  hegy főtömege, melyen a kápolna áll, 231* 15°— 20° alatt dől, 
dolomitja részben elkovásodott, ,sok helyütt konglomerátumos. Ehhez csat
lakozik K  felé a harmadik, vörös dolomitból álló rög 21h 20° dőléssel, 
egy közel É— D-i irányú vetődés választja el ezt a rögöt a Kálvária hegy 
keleti részétől, mely szintén dolomitból áll 2h 20“ dőléssel. A  Kálvária 
hegy D-i lejtőjének alját általában a kemény, kovás budai márga borítja, 
elválasztván a hegy főtömegétől azt a két kicsiny dolomitrögöcskét. 
melyek a D X y— ÉK-i irányú törésvonal mentén zökkentek le a hegy 
DK-i részén, a község szélén. A  Kiskálvária. hegy egy különálló rö- 
göcske..

A  következő vonulat (Steinberg, Strassberg, Törökugrató) három 
nagy rögből áll, melyek mindegyike ismét több vetődéssel apróbb rögökre 
tagolt. Igen szembeszökőn látszott a vetősési sík a Steinberg ÉK-i részé
ben, hol a községtől É X y  felé vezető út bal oldalán egy kőfejtő volt fel
tárva.A kőfejtőben egy 8h— 20h irányú vetődési sík volt észlelhető, mely 
80°— 85° alatt D X y felé dőlt. A  vetődési síktól É-ra levő rög 7h 20°—  
25". a D-re levő rög 24h 30° alatt, dőlő dolomitból áll. A  vetődéssel pór-
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huzamosan több litoklázis volt megfigyelhető, melyek nagy része azonban 
szkalenoederes kaleitkristályokkal összecementezett szögletes dolomit
törmelékkel kitöltött. Az út másik oldalán egy kis kőfejtőben egy 19h— 
7h irányú csuszamlási lap látszik, mely csaknem az előbbi vetődés egyenes 
folytatásába esik. A csuszamlási lap mentén a dolomit breccsás. A  245 m. 
magasan levő két nyeregben (a Steinberg ÉK-i szélén) egy 21h— 9h 
irányú törés haladt át, mely a Nagykálvária, hegy D N y-i részén keresztül 
haladó törés egyenes folytatása. A  kis nyerget a budai márga legalsó 
padjának tekintendő konglomerátum tölti ki, mely túlnyomórészben dolo
mitból áll, igen kevés szarukővel és kevés kötőanyaggal. Az eocén végén, 
illetőleg az oligocén elején a Steinberg teteje is igen lapos zátonyként 
csak épen alig hogy kiállt a tengerből s így képződött a tetején az a parti 
kavics, mely a konglomerátumot szolgáltatta'. Egyébként ez a parti kon
glomerátum s részben breccsa az egész hegység déli peremén nyomozható. 
A  felső eocén transzgresszió után a hegység kissé emelkedett s a visz- 
szavonult tenger partvonalán a hullámverés eredményeként képződött a 
konglomerátum és szarukőbreecsa (Ördögorom D-i oldala), valamint 
ekkor rakódott le a briozoás márga is.

A  Steinberg további folytatásában még legalább öt kisebb rög
ből tevődik össze a mért dőlésék alapján. A  D-i oldalához még egy kisebb 
rög is simul, mely a szélső DNy— ÉK-i (törés mentén mozdult el s melyet 
a budai márga rétegei választanak el a hegy főtömegétől. A  budai márga 
alatt levő konglomerátum a Steinberg DNy-i végénél, a szőllők szélén, 
ott, hol az út a Steinberg és Strassberg közt levő nyergen áthalad, mint
egy 75 cm. vastag és konkordáns a márgával. A  hegy DNy-i végét ismét 
törés határolja, mely folytatódik a Osiki hegyekben a Duokenberg D-i 
részén levő nyergen keresztül.

A  Strassberg is több vetődéssel tagolt. Közvetlenül az említett út 
D-i oldalán levő kőfejtőben l l h— 23h irányú vetődési sík látszott; e sík 
mentén a dolomit erősen összetöredezett. Fölötte a cukorszövetű dolomit 
3h 25° alatt dől. A  nyeregben a N y-i oldalon levő kőfejtőben a dolomit 
dőlése 23h 20°; e kettőköztis vetődés tételezhető fel. 'A nyeregtetőt dolomit- 
konglomerátum borítja, mely isok szarukövet tartalmaz; ez után a. num- 
mulitmészkövet, majd a keleti oldalon az erősen elkovásodott briozoás 
márgát találjuk. Itt a nyeregben, a szőllők területén egy nagyjában 
22h— 10h irányú vetődés tételezhető fel. DNy felé haladva a gerincig 
felérő briozoás márga alatt ismét a dolomit áll szálban, mely itt ÉÉK 
felé dől. A  hegy D-i lábánál a budai márga megismétlődik, mely e hegy 
s a Törökugrató közt lesülyedt részletbe is betelepült.

A  Törökugrató D-i részén egy kis izolált dolomitrög zökkent le. 
A  hegy tömege legalább két rögből épült fel. melyeket a nyergen átka-
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ladó nagyjában Ny— K-i irányú törés választ el egymástól. Az északi 
részen a dolomit 22h 25° alatt dől.

A  Csiki hegyek vonulatának ÉK-i végződését a Hodhfranken- 
berg-en pannóniai kori homok s a fölötte levő, helyenként erősen bitu
menes, márgás mészkő borítja. Ugyancsak ez a homok található a Feuer
steinberg É-i részén is. Ez a lerakódás egy vörösbarna, vasoxidos kötő
anyagú, borsó-diónyi kavicsokat tartalmazó konglomerátummal kezdő
dik. A  kavicsok anyaga kvarc. Erre finom szemciséjű vörös vasasi (ho
mokkő következik s végül erre rakódtak rá az igen apró szemű, több
kevesebb vasat s esetleg agyagot is tartalmazó homokrétegek. Néhol ez 
a csaknem teljesen fehér szinű, finom szemcséjű csillámos, kissé agya
gos homok festékföldet szolgáltat, másutt ebben a finom homokban ben- 
nőtlen alma-ökölnyi gömbös csomókban markazit fordul elő, melynek 
kristályai elég nagjmk. Ezek minden valószinűség szerint a hévforrás- 
működésekkel karöltve járó kénhidrogénes exhalációk hatására képződ
tek vastartalmú oldatokból.

Ez a homokos képződmény eredetileg bizonyosan nagyobb terüle
ten is előfordult; erre vallanak azok a nyomok, melyek néhány helyen 
a Csdci-ihegyekben látszanak. íg y  a Wolfsberg tetejének nyugati részén 
a vörös, vasas konglomerátum nyomai találhatóik. A  Csiki-hegyek 303 és 
314 magassági pontjai táján is észlelhető vasas konlomerátum, illetőleg 
homokkő. A  keleti részen a mészkőtakaró megóvta, az. alatta lévő homokos 
képződményt; a nyugati részen ellenben, —  hol mészkő nem képződött 
a forrásvonal K  felé való húzódása folytán, —■ csaknem teljesen eltűnt 
a homok.

A  Csiki-hegyek is több ÉNy— DK-i irányú vetődéssel vannak 
rögökre tagolva. Legdélibb részük az Ochsenberg, hol a dolomit dőlése 
22h 20®; a 314 m. magasságú kúp (dőlés: 8h 15°) s az Ochsenberg közt 
levő nyergen halad át egy törés; a' 314 és. 303 (dőlés 6h 15°) m. pontok közt 
ismét egy törés, mely folytatása a Strassberg DNy-i végén húzódónak. A  
Luckenberg nyergén halad keresztül az a törésvonal, mely a Strassberg 
ÉK-i peremét határolja, a Wolfsberget és a Rossberget a Luckenbergtől 
ismét egy törés határolja el, mely a Steinberg főnyergén keresztül menő 
9h— 21h irányú törés folytatása. A  Wolfsberg ÉK-i részén levő nyeregben 
a dolomit dőlése 3h 25°. A  Wolfsberget végül még egy DNy— ÉK-i irányú 
törés választja el a Csiki-hegyek főtömegétől; így a Rossbergtől ÉK-re 
levő kőfejtőben a rózsaszínű dolomit dőlése 4h 25". Ezeken kívül a dőlések 
alapján még apróbb rögök is megállapíthatók.

A  Kiesberg legalább két részből áll, melyeket egy ugyancsak ÉNy 
— DK-i irányú törés választ el egymástól. Tetején az erősen konglome-
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rátumos dolomit dőlése 16h 15". míg az É-i oldalán levő (kanyarulatban a
két magányosan álló, felül konglomerátumos dolomitszikla dőlése 24h25°.

*
H é v f o r r á s o k  nyomai igen sűrűn mutatkoznak; itt egész rövi

den csak a legjellemzőbb előfordulásokat említem fel:
A  briozoás márga e területen általában elkovásodott, különösen a 

Rofssberg, Kiesberg, Luckenberg (Pecten Biarritzensis elég sűrűn) és a 
Strassberg K-i oldalán szembeszökőik a kovás márga meredek sziklái. 
A  dolomitos konglomerátum főként a Steinbergen s a Kiesbergen sárgás 
színű, kovasavas kötőanyaggal van összecementezve. A  budai márga leg
alsó rétegei is kisebb mértékben elkovásodtak a Kálvária-begy DNy-i 
és D-i oldalán. A  Csiki-hegyekben, főként a nyergekben, szintén elko
vásodott márgát találunk, hasonlóképen a Wolfsbergen és a Csiki-árok 
oldalán, továbbá a Schulmeister-árolkban. Ugyancsak termálig hatások 
eredményének tekinthető az a márgában helyenként fellépő, kilúgzott, 
fakó fehérszínű, földes tapintású képződmény, melyet több helyen fes
tékföld céljaira ki is termelnek. (Schulmeister-Graben. Csiki-árok, Ross- 
bergtől ÉNy-ra a Csiki-hegyekben stb.)

Lehetséges, hogy ezek a kovasavban dús hévforrások valamely 
savanyú kőzet erupcióját kísérő postvulkáni jelenségek voltak. Ilyen
nek gondolhatnék az egykori dunántúli riolitot, melyből ma már csak 
Sárszentmiklós mellett Mindiszentpusztán maradt meg egy kis kocsány, 
míg a többi a mélybe sülyedt,

A Kagykálvária-hegy DKy-i részén a konglomerátum hasadákaiban 
limonitos bevonat s rajta a barit táblás kristálykái észlelhetők. A  hegy 
Ny-i oldalán levő kőfejtőben feltárt dolomit repedéseit szkalenoederes 
kaiéit tölti ki. A  kápolna táján álló dolomitsziklák elkováisodottak. A  
kápolnától K-re levő feltárásban a vörös színű dolomit repedéseiben s 
üregeiben víztiszta, apró dolomitromboederek ülnek. A nagyobb repedé
seket kalcittal átjárt, látszólag erősebben kovasavas rétegek töltik ki. 
A  községtől K-re levő Steinberg dolomitját vékony elágazó csatornákban 
vasas és részben kovasavas hévforrások járták át, melyeik sárgavörös por
hanyó kovasavas és vasoxidos anyagot raktak le. Jól látszott ez az észak
felé vivő út R y-i oldalán feltárt kis kőfejtőben. A  dolomit itt meglehe
tősen átkristályosodott, cukros szövetű és rózsaszínű.

A másik Steinberg említett kőfejtőjében a dolomit repedéseiben 
szkalenoederes kalcitot találunk; a kristálykák vörösbama vagy fekete 
(vasas, mangános) kéreggel bevontaik. Kovasavas forráskitöltést találunk 
az út másik oldalán levő kőfejtőben is. A  Strassberg É-i részén feltárt 
dolomit repedéseiben kalcitromboedereket találunk. Ettől D-re a repe
désekben apró táblás baritkristálykák láthatók. A  Nv-i oldalon levő kő-



( 6 ) F E L V É T E L I JE LEN TÉ S 4 7

lejtőben feltárt dolomit repedéseit kaiéit tölti ki. A  Törökugrató nummulit- 
mészköveinek repedéseiben a hegy déli részén limonitos beikérgezést, kal- 
citot s a kalciton apró baritkristályokat, a hegy északkeleti részének 
repedéseiben limonitot és laza kovasavas üledéket találunk, melyben sárga 
bennőtt kristályok fordulnak elő. A  Rossbergtől ÉK-re levő dolomithegy 
É-i oldalán a kőfejtő egy nagyjában 30 cm. vastag, 13h— l h irányú kova
savas, limonitos, sárgásbarna forráscsatoroa-kitöltést tárt fel; a kitöltés 
salakos, szögletes üregeket tartalmaz, melyeket eredetileg a dolomit bele
hullott törmelékdarabjai töltöttek ki. A  Wolfisberg K-i oldalán a nyereg 
táján fehér porrá széteső dolomit van föltárva; benne mintegy T5 m. vas
tag sárgásbarna limonitos, kovasavas hasadékkitöltós volt megfigyelhető, 
mely 14h— 2h irányban húzódott. A  Wolfsberg tetején is akadnak vasas, 
kovasavas repedéskitöltések. A  Cisiki-hegyek végződésénél a budapesti 
községi határszélen a dolomit fehéressárga, szétporló, akárcsak a buda
pesti Rudais-fürdő forrásainak környékén. A  Feuersteinberg D-i részén 
a vöröses- dolomit helyenként kovásodott és lisztesen szétporló.

Ugyancsak hévforrások működésével kapcsolatos az említett már
kázik fellépése, valamint valószínűleg a mészkőtakaró képződése is. mely 
utóbbi azonban már kevésbbé magas hőmérsékletű vízből rakódhatott le.


