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í r t a  : Ma jz o n  L ászló

1944. késő nyarán és őszén a Szentendre—Visegrádi-hegység Dunára 
néző K-i részét, a Visegrád és Pomázt összekötő vonalig bejártam és tér
képeztem.

A területet főképpen andezit és tufája borítja, de az árkok, patak
medrek mentén kibukkannak az üledékes kőzetek is. Ezek a rétegek jórész
ben már ismertek K och A., valamint az újabb kutatók leírásaiból. A külön
böző üledékek pontosabb rétegtani helyzetét a laboratóriumi vizsgálatok 
fogják eldönteni.

A hegység legidősebb képződménye a nagy törésvonaltól (mely a 
mezozói kőzetekből felépült D-i Pilis-hegységet az É-i vulkáni hegységtől 
elválasztja) É-ra eső csobánkai Hubertus-kápolna dombján található felső
triász dachsteini mészköíolt. Erre eocén ostreás, majd nummulinás mészkő 
települ, s a dombocska rétegsorozatát rozsdabarna hárshegyi homokkő zárja 
le. E rétegeket, melyek idegenek a Szentendre—Visegrádi-hegység felépí
tésében — legalább is a felszínről másutt egyiket sem ismerjük, — a szom
szédos Oszoly tömegéből egy törésvonal mentén a Dera-patak vágta le. 
E törésvonal ÉK-i folytatásában fekszik a Kiscsikóvár és az izbéki Kis- és 
Nagykik amfibólandezit feltörése, s közöttük a pomázi Kőhegy DK-i nagy 
beszakadása. A Hubertus-kápolna dombját is egy kisebb vető szeli ketté.

Rétegtani sorrendben a következő üledék a rupéli «kiscelli agyag». 
Ezt főleg a dunabogdányi Csódi-hegy körüli árkokban találjuk felszínen. 
Átalakult, kemény, sötétszürke féleségei pedig a Csódi-hegy lakkolitjá- 
nak köpenyét alkotják. Ezek típusos ú. n. «kiscelli agyag»-ok, jellegzetes 
foraminifera faunával. [Cornuspira involvens (Rss), Cyclammina placenta 
(Rss.), Haplophragmoid.es latidorsatus (R o r n .), Textularia budensis (H a n t k .), 
Gaudryina réussi (H a n t k .), Clavulinoides szabói ( H a n t k .), Bulimina tiun- 
cana (G ü m b .), Bolivina pectinata (H a n t k .), Dentalina hörnesi ( H a n t k .), stb.]

A felső-oligocén lerakódások már jóval gyakoribbak, s megtalálhatók 
mind az elegyesvízi, Cyrena semistriatá-s— Cerithium margaritaceum-os válto
zatai, mind a tengeri Pectunculus obovatus-os, homokos, homokköves féle
ségei is. Az obovatus-os rétegek csak kövületdús csíkokként települnek az 
elegyesvízi, Cerithium margaritaceum-os lerakódások közé. Ezeknek a réte
geknek foraminifera-faunája csakis félsósvizet kedvelő alakokból tevődik 
össze, melyek néhol nagy számban fordulnak elő (Rotalia beccarii L., 
Nonionok és Elphidium  fajok). Felettük édesvízi (Melania sp., Paludina sp.,
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Unió sp.) faunát tartalmazó rozsdás színű kavicsos homok következik. 
Erre már 1934-ben felhívtam W e in  Gy . figyelmét. Véleményem szerint ez 
a kifejlődés megegyező lehet a mohorai vasúti bevágásnak 1937-ben 
F er en c zi  I.-nal együtt észlelt Helix-es kifejlődésével. A katti rétegek 
főleg a Leányfalú, Szentendre és Pomáz környéki árkokban — jellegzetes 
makrofaunájuk révén — már a helyszínen is azonnal felismerhetők.

Az alsó-miocén képződményekben több helyen ostreás és anomiás 
padok vannak, egy helyről Pectenekben dús lerakódás is ismeretes. Duna- 
bogdánytól D-re, a Kalicsa-patak 225 -ó--nál két vető találkozása ugyanis 
a patak D-i partján egy szintbe hozza a katti üledéket az eruptívummal, 
míg velük szemben az É-i parton alsó-miocén pectenes rétegpad fekszik.

A nagy területet borító különböző andezitek és tufák fölött Szentendré
től Ny-ra a Lajos-forrásnál, valamint Visegrádnál a 345,5 Л és 277,1 Д -nál 
nagyobb foltokon felső-mediterrán (STRAUSZ-féle értelmezés szerint) lajta- 
mészkő és homok található. Különösen e két utóbbi előfordulás mutatja, 
hogy a Szentendre—Visegrádi-hegység üledéke, képződményeit tekintve, 
teljesen megegyező a tőle É, illetve ÉK-re elterülő Börzsönnyel. Mindkét 
hegységben ugyanazok az üledékek szerepelnek, különbség csupán az egyes 
képződmények elterjedésében van.

A felső-miocén (szarmata) lerakódást a SzALAi-féle édesvízi faunás és 
WEiN-féle csonttöredékes képződmények képviselik. A szentendrei 
Kálvária dombjának, melyet a Bükkös patak a D-i oldalon szépen tá r fel, 
apró molluszkumos, tufás, felette pedig fehér diatoma-palához hasonló 
réteg, ugyancsak a szarmata emeletbe sorolható.

A negyedkori képződmények közül a lösz néhol 6 m magas falakban 
áll a mélyutakban. A patakok, vízmosások hordalékának nagy része ter
mészetesen vulkáni eredetű törmelék.

A terület legfontosabb vetői ÉNy—DK-i irányúak s e vetőket követik 
a patakok is. A vetők által megbillentett rétegek Szentendrétől csaknem 
Dunabogdányig főleg DNy-i dőlést mutatnak, s a rétegfejek kuesztaszerű 
kiugrásai jól megfigyelhetők végig a Dunáról. E fővetők kora miocén utáni, 
mivel a vulkáni képződmények is résztvettek az általuk előidézett mozgá
sokban. E vetőket DNy—ÉK-i irányú kisebb vetődések metszik, de ezek 
már nehezebben nyomozhatok.

COMPTE RENDU GÉOLOGIQUE PRÉLIMINAIRE SUR 
LE TERRITOIRE SITUÉ ENTRE VISEGRAD ET SZENTENDRE

Par L . M ajzo n

La plus ancienne formation de la partie orientale de la Montagne 
de Szentendre-Visegrád, le Dachsteinkalk du Triasique supérieur, affleure 
sur la colline de la chapelle Hubertus de Csobánka. C’est sur celui-ci que 
gisent le calcaire à Ostrées, puis le calcaire à Nummulites (Éocène) et, par 
dessus, le grès «de Hárshegy» (Oligocène inférieur). L’argile «de Kiscell» 
du Rupélien à faune caractéristique de Foraminifères, se trouve surtout 
aux environs du Mont Csódihegy de Dunabogdány. L’Oligocène supérieur


