
ADATOK A BUDAI-HEGYSÉG FELÉPÍTÉSÉHEZ
í r t a  : B artkó L ajos

Az eredeti felvételi terv a Nagykopasz hegy ÉK-i, K-i nyúlványainak 
felvétele volt, ezt a területet a munkám folyamán a katonaság lezárta, 
rendszeres térképezésről szó sem lehetett, ezért csak a hegység különböző 
részein te tt részletmegfigyeléseim közlésére szorítkozom.

1. Nagykovácsi környéke. Az eocén és oligocén rétegekkel feltöltött bar
nakőszén medence ÉNy-i részén a Kutyahegy DK-i oldalában a térképen is jel
zett dolomit-kőfejtő falában 470 m t. sz. f. magasságban kb. 25 cm vastagság
ban, fúrókagylók üres, vagy kitöltött üregeit észleltem. Ugyanezt a szintet 
D-re a Kopasz-erdő 553,8-as háromszögelési pontjának É-i oldalában az 
540 m t. sz. f. magasságban újra megtaláltam. A minden bizonnyal azonos 
szintnek 70 m-es vertikális elmozdulása a szénmedence oligocén utáni élénk
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hegyszerkezeti mozgására utal. Magát a vetősíkot megfigyelni nem tudtam, 
azonban általánosan ismert dolog, hogy ezek a síkok nem függőlegesek, 
hanem 60—70 fokos dőlésűek ; inkább felpikkelyeződésnek látszanak.

Nagykovácsi D-i részén a Kopasz-oldal erdőszegélyén, a dachsteini 
mészkő mélyedéseiben vörös agyag és bauxit nyomokat találtam. Julianna- 
major környéki vízmosásokban is láttam  bauxit darabkákat.

A község K-i bejáratától ÉK-re forduló szekérút árka szép eocén 
rétegsort tá rt fel, ahol a rétegek 170°/29° alatt dőlnek. A feltárás érdekes
sége, hogy egy vékony vörösagyag-bauxitos réteget is megnyitott (1. ábra).

A kis feltárásban a nummulinás mészkő elmozdulásai és a repedések 
menti hidrotermális hatás jól észlelhető. A Pelsőci- és a Szilicei-fennsíkon, 
de itt a Budai-hegységben is azt láttam, hogy vörös agyag és bauxit kelet
kezhet a hegyszerkezeti mozgások hatására porrá aprózódott mészkő 
helyén, a későbbi idők folyamán, a langyos vagy melegvizek közreműkö
désével.

A Remete-hegy dachsteini mészkőbányájában jómegtartású kövü
leteket gyűjtöttem, különösen Megalodusok és Pedertek kerültek elő nagy 
számban. E gazdag nóri korú fauna összefoglaló feldolgozása, és újabb lele
tekkel történő kiegészítése időszerű lenne. A porlómészköves bánya Ny-i 
falában 150°/25° dőlést mértem. Szerkezeti felépítés szempontjából a bar
lang környékén észlelhető közel É—D-i irányú törés fontos szerepű, ugyanis 
a Ny-i rész a 60°-os elmozdulási sík mentén pikkelyszerűen rátolódott a 
K-i, erősen elbontott mészkőből álló nyúlványra. Szögliget felhagyott nagy 
mészkőbányájában jól látni az elmozdulással kapcsolatos, ökölnagyságú 
darabokká felaprózott mészkövet. A barlang környékén 345 m t. sz. f. 
magasságban a vastagpados tömör mészkő 156°/23°-kal dől, és ugyan
csak gazdag kövületekben, de meghatározásra alkalmas példányokat nem 
lehet gyűjteni belőle.

A szurdoktól D-re fekvő Hosszúerdő-hegy pados mészkövében 
215—220°/25°-os dőléseket mértem — a 60-70° csapás eltérés a szurdok 
tektonikus eredete mellett szól — ami még nem zárja ki a barlangi felsza
kadás feltételezését, de ez a völgy kialakulása szempontjából már csak a 
második lépés.

Nagykovácsi környékének áttekintő földtani képe azt a benyomást 
kelti, mintha a mai szénmedence a kréta időszakban beszakadt, triász 
rétegekből felépült boltozat helyén alakult volna ki. A beszakadással egy
idejűén történt törések, feltolódások szabják meg a hegység mai szerke
zeti képét.

2. Továbbiakban bejártam még a Látóhegy környékét, melynek az 
ÉK-i oldalában az útbevágásban 150° irányú, meredek (60—70°) dőlésű 
településben a szaruköves-mészkő figyelhető meg. Az erdőőri laknál 120°/35° 
a település, bent az erdőben pedig К —Ny-i irányú a mélyebb triász réte
gek csapása. A feltárások nem elég nagyok ahhoz, hogy a gyűrt szerkezet 
látható lenne, azonban a dőlésmérés alapján biztosra vehető, hogy a Látó
hegy a közeli Mátyáshegy szerkezeti egységéhez tartozik.

3. Nagykovácsi környékének félbeszakított tanulmánya után a Soly
mári-völgy ÉK-i oldalán végeztem bejárásokat a dolomitból, hárshegyi



39

homokkőből, kiscelli agyagból és a fiatal travertinóból felépített területen. 
Nézetem szerint a hárshegyi homokkő a kiscelli agyag mélyebb szintjének 
parti kifejlődése. A homokkő közé települt agyagcsíkok mikrofaunája a 
kiscelli agyagéval azonos. Nagykevélytől DNy-ra fekvő Fehér-hegy dolo
mitjára települt hárshegyi homokkövében egy Sirenia csontjainak lenyo
matát találtam, amelyet a Bohn-téglagyár hasonló maradványával azono
sítottak.

Míg a Solymári völgytől DNy-ra elterülő vidéken DK-i irányú dőlé
seket mérhetünk, addig itten a DNy-i, illetőleg ÉNy-i irányok uralkod
nak, jelezve, hogy a völgy nagy szerkezeti vonal mentén alakult ki.

Tudományos és gyakorlati cél érdekében foglalkoznunk kell egy ilyen 
szerkezeti vonalra telepített 1500—2000 m-es mélyfúrás telepítésének kér
désével. A mélyebb középső- és alsó-triász megismerése fontos kérdésekre 
adna feleletet.

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE LA STRUCTURE 
DE LA MONTAGNE DE BUDA

Par L. B artkó

Comme un levé systématique était impossible, l’auteur a fait des 
observations disperses, dans la montagne.

Aux environs de Nagykovácsi, N. du point de triangulation 553,8, en 
vertu de l’horizon de la dolomie, caractérisé par les pholadides, on a réussi 
à délimiter une faille post-oligocène de 70 m de dislocation verticale. NE de 
l’entrée orientale du village, au-dessus du calcaire à nummuliens, l’on a 
ouvert une formation de «terra rossa» qui coïncide avec les vestiges des 
hydrothermes qui pénètrent les fissures du calcaire.

Le visage géologique des environs de Nagykovácsi montre que le 
bassin de lignite s’est formé en lieu de la voûte triasique effondrée. Les 
extrémités de la voûte, posterieurement, se sont multiplement amoncelées.

SO du Nagykevély, dans le grès de Hárshegy qui gît sur la dolomie 
du Fehérhegy, on a trouvé des impressions d’os de Sirenia qui peuvent 
être identifiés avec les restes semblables de la briqueterie Bohn. Ce trouvail 
et d’autres observations montrent que le grès de Hárshegy est le faciès 
littoral de l’horizon profond de l’argile de Kiscell.

Д А Н Н Ы Е О СТРОЕНИИ ГОР У БУДЫ
Ла йош Ба рт к о

Так как о систематическом картировании не могло быть речи, автор 
провёл в горах разбросанные наблюдения.

В окрестности д. Надьковачи, к северу от тригонометрического пункта 
553.8 леса Копас, на основании доломитового горизонта, отмечанного 
сверлящими пластинчатожаберными, автору удалось оградить после- 
олигоценовый сброс, имеющий перпендикулярное смещение в 70 м. К северо


