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1983-84-ben nagyszabású építkezési munkák folytak a
Rózsadombon, a József-hegy magaslatén. Ennek

során

- mint azóta ismert - méretében és "ásványkincseiben"
is páratlan barlangrendszert fedeztek fel.
Az ezzel kapcsolatban jelentkező műszaki, hidroló
giai és környezetföldtani problémák tisztázásához
szükség volt a földtani keret elérhető pontosságú
meismerésére, jellemzésére és az alábarlangosodás
felszini hatóinak ismeretéhez, annak prognosztizálá
sára.
E munkában az ELTE Alkalmazott és Műszaki Földtani
Tanszéke (Dr. Szentirmai István, Dr. Hidasi János,
Kovács József, valamint külső munkatársként Kriván
Bence és Dezső Judit) is részt vett Dr. Kriván Pál
vezetésével.
Felhasználtuk az 1970-73-as években, a Budapest
építésföldtani térképezése keretében, az ELTE Alkal
mazott és Műszaki Földtani Tanszéke által (Dr. Szent
irmai István szerkesztésében) 1:10.000 méretarányú
* ELTE Földtani Tanszék
++ ELTE Alkalmazott és Műszaki Földtani Tanszék
+++ MTA Földtani Kutató Csoport
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"Rózsadomb" nevű földtani térképsorozatot és annak
dokumentációit, Dr. Kriván Pál földtani térképezései
nek és szakvéleményeinek, fúrási anyagfeldolgozásai
nak eredményeit és természetesen az idevonatkozó
földtani szakirodalmat. Ezt kiegészítettük a rendelke
zésre álló idő alatt felvehető észlelésekkel, hol a
nagymérvű építkezések adta bőség zavarával, hol a
teljes beépítettség miatti ismerethiánnyal küzdve.
Rendelkezésre álltak még a talaj me chnaikai fúrások
rétegsorai, amelyeket az új felismerések, adatok alap
ján szükség esetén újra értelmeztünk.
Kétféle léptékben végeztük a céltérképezést, egyrészt
tágabb környezetben - tartalmazva az ismert barlango
kat - másrészt részletező módon a feltáródó barlangrendszer felett, az un. József-hegyi építési terüle
teken. A tágabb környezet határai: Mátyáshegy-Látóhegy-Nagybányai út-ördögárok-Hártírok útja-Frankel Leo
utca-Szépvölgyi út.
Az eredményeket a szöveges magyarázókban, fotódoku
mentációs kötetben,a tágabb környezetet 1 :4.000 méret
arányú fedett-, fedetlen-, észlelési- és földtanirayon térképsorozaton, a József-hegy és környezetének
földtani szerkezeti alkatát 1 :1 .000, és építési terü
letekét 1:500 méretarányú térképen adtuk ill. ábrázol
tuk.
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2. FÖLDTANI FELÉPÍTÉS

A vizsgált terület fő tömege a triász karni aneletébe tartozó karbonátos, mészkőből és dolomitból álló
s'orozat,

A teljes mozozóos-kainozóos rétegsort

az l.ábra mutatja be.
A továbbiakban össze
vonásokkal és csak a területünket érintő és elsősor
ban a barlang03odásokkal kapcsolatos megállapítások
ra szorítkozunk.
2.1. Mezozoikum
Triász időszak
_felisőtriá£z_kor.
karni korszak

bmkT
mészkő (
m 3k

Szürke^

A többi mészkőfajtával szemben barlangosodásra kevésbé
hajlamos képződmény, bár a Mátyáshegyi barlang mélyebb
szintjei ebben a képződményben alakultak ki. Ugyanígy
a József-hegyi barlang mélyebb szintjeiben - szóbeli
közlés szerint - is ezt a kőzetet találták változóan
+120-170 mBf-i magasságban. Felszínen a Kátyáshegy DNy-i
kőfejtőjéből ismert, ahol egy kis redő feltolódó, idős
tagja.
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J. J

£Ű2£2£252E22i_ÍŰ5kŐ£^ós_dolo^t (^^3^)
A világosszürke, barnásszürke, ököl vagy fejnagyságú
tűzkőgumókat, lencséket, rétegeket tartalmazó dolomit
felszínen a Iőátyáshegyen, a látóhegy ÉK-i, valamint
a József-hegyi gerinc K-i végződésében a II. kerületi
Tanács Ifjúsági Sportpálya területén lévő - a volt
Melocco cementgyár kőfejtője - feltárásból ismert.
Vastagsága

OO-iOO m-re becsülhető.

Pődolomit
——— (^T.-.k)
m j)
A ksrni emelet felső

részébe tartozó tűzkőmentes do-

lomitkifejlődés a felszínen a Látóhegy területén és a
Balogh Adám utca karéjában kijelölt Természetvédelmi
Területről ismert.
A fauna alapján két részre osztható, egyrészt a Hegalodontida, másrészt az Ammonites faunát tartalmazóra,
amelyek kőzetkifejlődésben azonban azonosak. 3z utób
bi az Apáthy-sziklai típus és V/ein Gy.(1977) alapján
ide soroljuk a Balogh Ádám utcai és a Látóhegy ITy-i
felén található kibúvásokat. A Balogh Adóm utcai
Természetvédelmi Terület dolomitszikla csoportja, mint
egykori hévforrás kilépési hely vált védetté. É-D és
K-Ny irányú dilatációs irányok "kereszteződésében"
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láthatunk nyitott, oldott szakaszokat, helyenként
üregeket, amelyekhez forrásvizi mésztufa fürtök tar
toznak, kijelölve az aktuális forrás kilépésé.

,A

ki

lépési hely környezetében a dolomit erőteljesen porlódik, távolodva kataklázos szövetű.
2 .2. Kainozoikura
2.2.1. Harmadidőgzak
'2.2.1.1._eocén_kor_
Az eocén karbonátos képződmények óriási üledékhézaggal települnek a triász kőzetekre, de karszt-hévíz
és barlangosodási szempontból egy rendszert alkotnak.
Az eocén üledékképződésig, a vízvezetőképe3ség növelé
sében, az üregképződésében, a barlangosodás tektonikai
preforrnáltságában szerepet játszó tényezők ill. folya
matok közül a következőket kell kiemelni: a szárazulati helyzet (bizonyítéka pl, a Rókahegyi

két fázisú

mezozóos őskarszt), a tektonikai fázisok (főleg az
ausztriai) kataklázosító szerepe,és az illír fázis
neutrális vulkanizmusához valószínűleg kapcsolódó héviztevékenység.
Középső-, felsőeocén kor____
A helyenként feltárt terresztrikus képződmények és
a lutéciai emeletbe sorolt alapkonglomerátu, alapbreccsa, főleg fáciesjelző, ősföldrajzi jelentőségű

89

képződményei után a priabonai emeletbe teljesedik
ki a tengeri üledékképződés. Ennek karbonátos termé
kei a jelenleg feltárt barlangrendszerek fő szintjei.
Az eocén-oligocén képződmények rétegtani helyzetét a
■ j. ábra mutatja.

Hummuliteszes-disooG£clinás_nészkő (“^3, )
P
Felszini elfőrodulásai a Látóhegy-Remete-hegy, PálvölgyHátyáshegy ill. a Törökvészi út-Perenc-hegy vonulatok
ban ismertek. A Budai-hegység karbonátos kőzeteinek
legjobban oldható tagja, így a barlangképződés
szintje. A partközeli kifejlődésű biogén törmelékes
kőzet átlagos vastagsága 100-300 m, míg a József-he
gyi barlangrendszer területén csak kb, 40-50 m vastag.
A településben mutatkozó lencsésséget az utólagos ol
dás és a felszínközeli kifagyási hatások hívják elő.
Inkább ez a morfológia jellemző a kőzetre, mint a
litoklázis rendszer menti, szögletes aprózódás. Ennek
kiváló példája és egyb°n igen fontos barlangi indiká
ció

a II. Bimbó út 185-107.sz. telkek határán talált

feltárás. Hint az alábarlangosodést mutató jelenséget
a negyedkori képződményekkel együtt részletezzük.
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Brgozoásjnárga (^E^p)
Az esetek nagy részében a Hummuliteszes mészkőre te
lepül, rendszerint éles fácie3 váltással, de részben
helyettesítő helyzetben is találjuk. Ilyen, közvetle
nül a triász alaphegységre települő helyzetben ész
leljük a II. kerületiTanács Ifjúsági Sporttelepénél
a Szeréna út 17-29.az. telkek K-i végződésében. Ez
i
az érintkezés ma már a tereprendezések, feltöltések
miatt sajnos nem látható, mint ahogy a régebbi térképe
ken a Palatinus és Szeréna utcák szögletében jelzett
Hummuliteszes mészkövet termelő kőfejtő sem. /
farcaik.

••

^cha-

et al (1917-1919) és Horusitzky H.

(1939) földtani térképei). A többi felszíni és barlangi
feltárásai területünkön kapcsolódnak a Hummuliteszes
mészkőhöz.
Az ismert barlangokban mindenütt feltárták, kioldható,
benne járatok alakultak ki. Hévforrás, hévvíz-tevékenység esetén kifakuló, átkovásodó hajlama jellegzetes.
A József-hegyen a 15 m vastagságot nem haladja meg
(az eddigi adatok alapján), de a Budai-hegységi átlag
vastagsága ennél lényegesen nagyobb. A Bryozoás márga
egyre növekvő oldási maradéka jelzi a pelites üledékkép
ződés megindulását, amely tetőfokát a Budai márgával
éri el. Az átmenet folyamatos, az elhatárolás nehéz.
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Budai márpa (an“3^ )
m 3p
Az egész Budai-hegységet tekintve az egyik legelter
jedtebb képződmény. A nagy vastagságú összlet az egész
Budai-hegységet lefedve, túltérjedően, közvetlenül a
triászra is települve képződött. Nagy oldási maradéka
és agyagos rétegek közbetelepülése ellenére is nagy
részt ellenálló, kemény kőzet. Kagylós törésű, 5-25 cm
vastagságban rétegzett aleuritos márga, néhány cm-es
aieuritos agyag közbetelepüléssel. Finomhomokos-tufitos betelepülései a József-hegy területéről is ismer
tek. Ki kell emelni az allodapikus mészkő, mészkőmárga
betelepült blokkjait, amelyek Nummuliteszes, biogén tör
melékes mészkő, ill. Bryozoás mészmárga anyagúak. Ál
talában 30-120 cm vastagok és szingenetikos, zagyáras
törmelék-szállítással kerültek ebben a helyzetbe. Fel
ismerésük rótegtani, ősföldrajzi jelentőségük mellett
igen fontos, hiszen az Uregképződés fő szintjének meg
határozása múlhat ezen.
Kétségtelenül a legkevésbé üregesedé képződmény, de
kisméretű fülkék, kürtők kialakulására alkalmas. A
diaklázisok, a mélyebben elhelyezkedő üregek beszaka
dásának felharapódzása is kisebb-iiagyobb üregek kiala
kulásához vezethetnek, amelyek az építkezések esetében
alapozási problémákat okozhatnak. Prognosztizálása
szinte lehetetlen.
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A többszáz méteres Budai-hegység átlagvastagsággal
szemben a József-hegyen csak 20-30 m-es vastagságot
ér el, míg attól D-re a Vérhalom utcában mélyült fú
rásban 60 m vastag

Budai márga harántolása után ér

ték el a Iíummuliteszes mészkövet.

2.2.1.2. oligocén_kor_
kiscelli korszak

SSSÉi-iSXSS
/-f

A helvéti fázis hatására indul meg a túltejedő oligocén transzgresszió, ill, folytatódott a tengeri üledékképződés. így folyamatosan fejlődik ki a Budai
márgából az alséoligocén Pardi agyagmárga, majd még ké
sőbb a Kiscelli agyag. Ezeket a folyamatos rétegsorokat
tárták fel az FTV úgynevezett József-hegyi fúrásai a
Mandula és Apostol utcákban. A Tardi agyagmárga finom
rétegzett, aleuritos-finomhomokos agyag és tiszta
agyagrétegek váltakozásából épül fel,gyakori növénytörmelékkel, halpikkelyekkel.
A terület lepusztítási foszlányokban, foltokban is
mert, a korábbi ismeretekhez képest azonban nagyobb
mértékben tártuk fel. Az időszakban folyó építkezések
alapozási gödreiben észleltük újabb helyeken (Török
ig
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vész út 44/b, Törökvész út-Kapi út kereszteződésében),
igaz pleisztocén átmozgatott helyzetben. Rétegtonitektonikai helyzetével nem mond ellent, ha ilyen,
pleisztocén helyzetű szintje alá szálbanálló elterje
dést is adunk. Ezek alapján a jelenlegi elterjedés
határát É-i irányban a Törökvészi útig,
a Ferenc-hegy gerinc délies lejtőjére terjeszthejtük ki. A gerinc É-i oldalán a Törökvész és Kap
út kereszteződésében hasonló helyzetben észleltük, de
pontszerű ismerete nem adott lehetőséget foltszerű áb
rázolásra.
Vízföldtani,barlangképződési szempontból kiemeljük,
hogy a képződményben - ellentétben a Kiscelli agyag
gal - állékony, esetenként vizet tartósan vezető töré
sek alakulnak ki, amely különösen az elulról feltörő meleg
vizekre nézve fontos jelenség.

A térképezett területen - a Tardi agyaghoz hasonlóan a lepusztítás miatt csak védettebb lejtőtalpakhoz közel,
azzal párhuzamos sávokban, árkokban maradt meg. Pont
szerű adat, hogy a József-hegy egy dilatációs hasadékából származó agyag mikropc.leontológiai vizsgálata
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esetleges Tardi, de biztos Kiscelli szintet jelzett.
Üde állapotban szürke, szárazon kemény, kagylós tö
résű, általában alig vagy nem rétegzett. Alsó tago
zata aleuritos agyagmárga, felső tagozata agyagmárgás
aleurit. Gyakrabban találjak átmozgatott helyzetben,
ilyenkor kifakult, sárgás szinű, gipsztartalmú. Míg
a Tardi agyag állékony,meredek, addig a Kiscelli
agyag lapos lejtőket alkot. A képződmény vízzáró, a
felszínre veszélyes üregek prognosztizálásában,mint
legkevésbé veszélyes terület szerepel, természetesen
mint felszínmozgásos területek különös figyelmet ér
demelnek.

2.2.2. NfígyfíiUjpsaflKglei3ztpc.ón kor

A barlangképződés fő ideje a negyedidőszak, ugyanak
kor a prognózist segítő üledékek is ekkor képződtek.
Ezért részletesen foglalkozunk az üledékképződés kö
rülményeivel, mechanizmusával.
Az eddig bemutatott képződményekre jelentős üledékhé
zaggal települnek a negyedidőszaki üledékek. Két alap
vető tényező szabta meg az időszak fejlődésmenetét:
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- a vertikális mozgási orrnak folyamatossága és állan
dósulása,
- a forradalmi klímaváltozások szakaszos jelentkezése.
Ezeknek a tényezőknek komplex működése nagy üledékhé
zaggal települő, változatos, szinte mindenütt megta
lálható üledékeket hozott létre. Anyaguk ideszállított
(lösz), az akkori felszínen lévő kőzetek fagyhatású
aprózódásából származó törmelékes üledékek, valamint
a hévforrás tevékenység termékei. A mai morfológiát
alakító, lepusztító-nnyagtermelő, ill. építő-anyagfel
halmozó folyamatok az üledékekben rögzült, elsősor
ban krio- valamint atektonikus mozgásformák, az in
tenzív, de szakaszos vízcirkuláció termékei, mind a
barlangprognózist segítő elemek.
I
A terület az oligocéntől - az egerientől - minden bi
zonnyal szinte végig a negyedidőszakig szárazulati te
rület volt mint a Budai sziget-félsziget része. Külö
nösen a negyedidőszaki emerziós mozgások következmé
nyeként - amely a Rózsadomb esetén rögdiapir jellegű a nagyvastagságú, oligocén aleuritos-agyagos vízzáró
kőzettömeg helyenként teljesen lepusztult és itt a
karbonátos triász és eocén alaphegységi tagok felszín
re kerülve teret adtak az intenzív beszivárgásnak.
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A tundraeffektus hatáséra (fagyás-olvadás-fagyás) kőEetaprózódás, kriofrakciónálódás zajlott le. Az így
fellazított kőzetanyag (minőségtől függetlenül) meg
felelő "szállítószalag" ill. "kenőanyag" és akár né
hány fokos lejtő esetében is a fagyás-olvadás-fagyás
"emelgető" hatására az erobázist jelentő völgytalpak
felé "lépeget" ,"leúszik" (periglaciális szoliflukció).
A fagy repesztő hatását kifejtheti a réteglapok (batroklázisok), a kőzetrések (litoklázisok) a dilatáló
mozgások eredményezte szétnyílt kőzetrések (diaklázisok) és a törés menti elmozdulások (paraklázisok)
mentén.

Az oligocén fedőanyagok a lepusztulás mellett a litoés diaklázisokba is beiszapolódtak, ezzel

meg

sokszorozva a tágító hatást. A lejtőkön települve pe
dig sok helyen, .mintegy lepelként maradtak meg és ki
váló szállító kenőanyagként szolgáltak. Szegélytöré
seknél, peremi helyzetekben a karbonátos szálkőzet kriofrakcionált anyaga a lejtő helyzetű "szállítószalagra"
"ráforgatva", szinte mérettől függetlenül szállítódott
a periglaciálio szoliflukció által a lejtők mentén a
völgytalpi erózióbázis felé, esetleg onnan tovább az
egykori Dunaártór, vagyis a környéki erózióbázis felé
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("tundrás kőzetborjadzás" ill. a lejtőstundra szoliflukciós anyagtranszportja). Lényegében ez a mecha
nizmus "szórja szét" a forrásvizi mészkőtestek anya
gát is létrehozva azok "kúszó" ill, vándorkövekből
álló blokkiáciesét, nagymértékben elfogyasztva ezzel
szálbanálló elterjedését. A közbetelepült agyagos-aleuritos rétegek biztosítva a lejtőmenti léptetést a
Budai márgát szinte "önjáróvá" tették. Ezért mozgás
veszélyek a Rózsadomb D, DK-DNy-i egyenlejtes telepü
lésű lejtői, de nem azok az É-i oldal ellenlejtes
lejtői.
Ez a folyamat lezajlik a Tardi és Kiscelli agyagokkal
is, a képződményen belüli, önmagán történő anyagszál
lítással. Ilyenkor nehéz a már krifrakcionált,,szétesett lefagyással átmeszezettr vasas szineződésű,
pásztásan egymásra telepített rétegsort "szétfésülni",
a szálbanálló helyzetűtől elválasztani ill. szintjét
(Tardi, Kiscelli) megadni. Pedig építésföldtani szem
pontból is lényeges lenne a felismerés, hiszen gyak
ran alapozási szintként szerepel a már eredeti szer
kezetét, állékonyságát vesztett, mozgásra hajlamos,
inhomogén képződmény.
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Aráikor a kriofrakcionálással feltárt, felfagyott
karbonátos kőzet anyagtranszportjához nincs jelen
"kenőanyag" (pl, idősebb eocén képződmények a Ferenchegy gerincén) a törmelék szétlazulva, de nem elszál
lítva helyben mare.d. Jellegzetességük, hogy a törmáéktestek alján kifagyási mész-kérgek, meszes inkrusztációk (un, "réti cseppkő") mutatkoznak.

A folyamatos emerziós mozgások, a szakaszos (száraz,
befagyó glaciális és nedves, bővizű interglaciális)
klímaváltakozás lehetővé tette az intenzív, egyre na
gyobb felületű beszivárgást ill, mozgásba hozta a víz
cirkulációt. Az arra alkalmas, preformált helyeken
- rendszerint az aktuális erózióbázist jelezve - a me
leg felszálló karsztvíz a felszínre lépett, forrásviZi mészkőtesteket létrehozva. Míg az emelkedés folya
matos, az éghajlat váltakozás miatt a vízkilépés sza
kaszos, az újabb és újabb vízkilépési helyeket egyre
mélyebb térszíni helyzetben ill. egyre K-ebbre talál
juk.
Mindezek alapján világos, hogy negyedidőszak képződményei
az aljzat! minőségtől és a morfológiától függő, egy
mást kiegészítő (heteropikus) fáciesű üledékek.
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A terület forrásvíz! mészkő foltjai a tengerszint fe
letti magasságuk alapján günz-mindel, míg az Apostol
u-i szint, amely itt "legkeletibb" és legalacsonyabb
helyzetű mindel-riss interglaciálisban képződöttnek
tartjuk. A kilépési helyeket a tektonikai preformáltság vagyis az emerziós mozgások eredményezte idős-fia
tál mozgások metsződése, fellazulása, valamint a fo
lyók bevágódása.mint az eróziós bázis mindenkori hely
zete és a karbonátos alaphegység és a vízzáró fedő
képződmények viszonya határozzák meg.
Több térképen a Herman 0, úti MTA Talajtani Kutató In
tézet területén nagy mennyiségben, elszórtan találha
tó mészkőblokkjait összefüggőnek, szálbonállónak tün
tették fel, de helyzetüket, településüket elemezve és
a Radna és Zilah utcai közműárokban feltárt több mé
teres mészkő blokkokat megismerve és az a tény, hogy
Kiscelli agyag területen fekszenek világossá tette,
hogy a Rókushegyi mészkőtest leszakadt, lejtőn lecsúsztatott darabjairól van szó, tehát blokkfáciesű
"kúszókövek".
Barlangprognosztikai szempontból igen fontos indikáci
mint a barlangosodást előidéző felszálló meleg karszt
víz felszíni megjelenésének terméke.
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Szálbanálló lösz
A jellegzetes, pleisztocén képződmény a glaciális sza
kaszokban, füves és erdős sztyeppére hulló porból szár
mazik.
A helybenmaradás szinte egyedüli meghatározói a fekvő
minősége és a térszini helyzet. Vízzáró fekü esetén
és lejtőhelyzetben a löszön leszivárgó víz a vízzá
ró felszínén megrekedve, mozgásba hozza a képződményt,
míg karbonátos vízáteresztő fekü esetén lehetőség van
a helybenmaradásra. Barlangprognosztikai szempontból
jelentősége talán annyi, hogy karbonátos feküt jeles,
de távolabb a felszíntől, ezért nem részletezzük.

Törmelékes_és_törmelékmentes_le£tőlösz
A terület É-i részén a lejtőhöz kötődő átmozgatott,
"idegen" anyagot tartalmazó vagy nem tartalmazó kép
ződmény .
Üregprognosztikai jelentősége hasonló a szálbanálló
löszéhez.
Közelhegjségi törmeléket_tartalmazó_aleuritos-homokos

A felszínt a legnagyobb kiterjedésben borító, a "prog
nosztizáló" krio formákat tartalmazó, ezért jelen eset
ben fontos képződmény.
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Mind a kötőanyag-törmelékanyag aránya, mind a törme
lék mérete szélsőséges határokat matatnak. Az alapill. a kötőanyag a fekvőtől függően Tardi vagy Kiscelli agyag, a Budai márga agyag-betelepülései ill.
oldási maradéka, esetenként lösz. A törmelékanyag
természetesen az ott lévő karbonátos képződményekből
származik, rendszerint teljes osztályozatlan álla
potban települve. A tágabb területen szinte alapszel
vény jelentőségű feltárásokban észleltünk és doku
mentáltuk a képződményt, ill. a rögzült mozgás-mecha
nizmusokat.
Együttesen és külön-külön is a barlangosodást jól
/
jelző feltáráscsoportot alkotnak a Balogh A. utcai
Természetvédelmi Terület, a Tömörkény'u. 15/a. számú
ház udvara és a Bimbó fút 185-187. számú telkek szel
vényei. Bryozoás márga "tundrás kőzetborjadzását" a
szálkőzet szoliflukoiós mobili zálódása-, valamint a
fiatal K-Hy csapású hévforrástörés menti élénk, va
sas (limonitos, hidrohematitos, mangándioxid-hidrátos) festődés komplex együttesét szelvényeztük. a Tö
mörkény u. 15/a. ház udvarában.
A Bimbó ut 185-187.sz. telkekhez épült garázsok be
vágásában a Nummuliteazes mészkő durva törmeléke monomikt breccsát formált úgy, hogy a darabok elváltak,
eltávolodtak kissé egymástól, de a visszailleszthetőség
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nagyrészt felismerhető és az egész Sltárás egymást
kitámasztó törmelékanyag rendszere.Beszakadősos
szerkezetnek neveztük el ezt á jelenséget, mikor is
a mészkőtest mélyebb szintjében kialakult üreg besza
kadása felfelé ható

.aprózódást okoz. Ezt bizonyít

ja az is, hogy a talajjal borított, felszint alkotó,
a térszínnel egyenlejtes (DlTy-i) kb. 40-50 cm vas
tagságú mészkőréteg

már nem vett részt az atektoni-

kus kőzetaprózódásban és összefüggő pádként egében,
maradt. A szerkezet állandó beszivárgást biztosít,
kitöltetlen üregrendszerével.
Alapszelvény jelentőségű volt a Törökvész út 44/b.
épületalapozás feltárása. 2 m vastag, 3-6 m átmérő
jű, forrásvizi mészkő testről leszakadt, tetaráta
homlokzat darabot tártak fel az alapozáskor. A mész
kőtest homlokzatával kissé előredőlt a haladás irá
nyába (75°-os szögben), amit

a mögötte szolifluáló,

mozgó agyagtömeg nyomása idézett elő. A nagyméretű
kőzettest kriofrakcionált, elagyagosodott Tardi
agyagmárga felületen mozgott, és ennek mechanizmusa
világosan látható volt. A kőzettest mögöt, vissza
duzzadt agyag a síktundra (állótundra) jellegzetes,
hullámos, girlandos formáit mutatta, távolabb a kitért
ugyns mozgáspályák menti anyagáttelepítese (lejtős-
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tundra) volt jól tanulmányozható. A mozgáspályákat a
kifagyásos mészkiválások, mésziszap- kifagyá3i kréta
pamacsok hívták elő, tették 3ól láthatóvá. A feltárás
alsó felében kaotikusán felfagyottan, átmetszetten,
e ,
áttelpitett helyzetben, megtartva jellegzetes, kissé
"ridegen" törő, mikrorétegzett szövetét, Tardi agyagmárga települt.
I
S25®
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Általános jellegzetességei azonosak az előző képződ
ményével. Különválasztjuk mégis ezt a fáciest, amely
ben kizárólag forrásvizi mészkőtörmelék, blokkok,
tömbök települnek. A képződés mechanizmusa ismert, a
nagy méreteket a forrásvizi mészkőtestek jellegezetes
(vastagpadosság, zuhogó homlokzat stb.) felépítésének
köszönheti, hiszen azok mentén válnak el legkönnyeb
ben.
A szélsőséges méretre jellemző, hogy a Radna u. 1.
számú házhoz garázst alakítottak ki egy ilyen vándorkőben. A szétúszott tömbök szinte lepelként simulnak
a ma tanuhegyként kiemelkedő forrásvizi-mészkősapka 3
blokkok lejtőin. A blokkfácies legszebb példáit a
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Gárdonyi G.u.-Kiserdő-Majális utca és a Kisrókus-hegy
lejtőin tanulmányozhattuk. Ilyen a már részletezett
Hermann Ottó út környéki terület is.

3. JÓZ SEF-HBGYI ÉPÍTÉSI TERÜLET

Külön mutatjuk be a kiemelten kezelt József-hegyi épí
tési területet. Itt, a felvételezéskor még folytak az
építési munkálatok. 38 ponton sikerült részletesen
felvenni a rétegsort, az Uledékf öld tani jellegeket, a
szerkezeti jellemzőket. A feltárások (munkagödör,
csatornázás) nagy része sekély, így legtöbb helyen
csak a pleisztocén tárult fel.
Ahol lehetett külön figyelmet szenteltünk a litoklázis rendszernek, ill. a néhány, észlelt,konkrét vetők
irány áh aj^ amelyeket Y7ulff-háló értékeltünk. A feltá
rások sajnos egyenetlen eloszlásban voltak és sok he
lyen vastag, antropogén feltöltés (régi kőfejtő fel
töltés, szőlőműveléshez részűzés stb.) is nehezí
tette a munkát.

3.1. Földtani viszonyok

A József-hegy Ny-K-i irányú gerincét Tűzköves mészkő
ill. dolomit, Nummuliteszes mészkő, Bryozoás márga,
Budai márga és pleisztocén-holocén fedőképződmények
építik fel.
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A pleisztocén során a József-hegy tömege is kiemel
kedett és D-DK-i irányban 20-30°-os szögben kibillent.
Az építési terület a vonulat É-i, gyorsabban és maga
sabbra emelkedő részére esik. A jellemző D-DK-i dő
léseket csak a vonulat központi részéhez közeli fel
tárásokban lehetett észlelni. "Körben" a peremeken a
szétejtő, dilatáló vetők mentén leszakadás irányú
dőlések adódtak. Közben, megszabadulva a "lefojtó"
oligocén agyagos képződményektől, beindult a vízcir
kuláció, és a hévvíz feláramlás kioldotta a tektoni
kusán preformált járat és Uregrendszert. A legnagyobb
üregek itt is a Kumrauliteszes mészkőben alakultak ki,
kisebb mértékben annak feküjében és fedőjében. Épí
tésföldtani szempontból a fő probléma a Budai márga
litoklázis ill. vetőrendszere menti felszinig ható
üreg felharapódzásai ill. kisméretű, oldott kürtői,
járatai.
Pelszini geológiai módszerekkel, a szakadásos hasadékrendszerek kitérképezésével állapítottuk meg és
ábrázoltuk a térképen, hogy hol van lehetősége tektonikailag preformált üregrendszerek kialakulásának.
A már részletezett negyedkori folyamatok, a rögzült
formák ismeretében a következő "fáciesjelző" negyed
kori képződménytípusokat térképezhettük:
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1. ITyílt, szakadáso3, hasadékokat kitöltő felülről
beiszapolt agyagba ágyazott, egymást gyakran kitámasz
tott, kőzetblokkos kifejlődés. A nyílt töréses zónák
felfelé töbörszerűen kiszélesednek, felszínen a 20-30
méteres szélességet is elérhetik. E kitöltő anyag ki
bontása után érhetők el a barlangjáratok, mintegy 30
méteres mélységben. Eddig két barlang bejáratot nyi
tottak ebben a képződményben.
2. A fenti hasadékkitöltések fölött fagyzsákös, fagy
ékes síktundra alakult ki, hiszen a beszakadás "falai"
nem engedték az anyag lejtőmenti elindulását. Gyak
ran figyelhetők meg kifagyási jelenségek meszes, limonitos anyaggal.
3. A le,1 tőtundra kifejlődés esetén az anyagszolgálta-,
tástél függően három féle típust választhattunk szét
a mátrix-törmelék mennyiségi aránya alapján,

A durva márgablokkos típus esetén legalább 0,5 m nagy
ságú kőzettömbök szakadtak el éa indultak meg lejtő
irányban az elagyagosodott ba troklázisok.mentén a
fagyhatás emelgető hatásától. A fagyhatásnak ellenállóbb mészmárga rétegek kerülnek ilyen helyzetbe, hi
szen az agyagosabb szakaszok könnyebben szétfagynak,
krioírakuioiiáiódnak. A fagyhatás ezzel a "kenőanyag"
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növelő munkájával - amelyhez társul a közbetelepült
agyagrétegek anyaga - mintegy energiáját növeli, és
így akár több méteres tömböt is képes feküjétől el
szakítani ill. a lejtőn mozgatni.
A fagyhatás energiája megnő a megnyíló hasadékokba
Idvülről beiszapolódó agyag hozzákeveredésével is.
Az első típus inkább kezdeti, indító fázist jelez, de
ha ezek a blokkok már "úton" vannak, tovább kriofrakcionálódnak, agyagosodnak, a mátrix (agyag) mennyisé
ge megnő és csak elszórtan "magányosan" elhelyezkedő
üszóköveket találunk.
piyan esetben, mikor csak kevés agyagos-aleuritos
mátrix alakulhat ki, úgy szögletes, fagyhatásra mállott máxgatörmelékből álló, húzódó lej tőtörmelék ala-

Á József-hegyen térképezhető pleisztocén képződmények
átlagos vastagságát nehéz megállapítani, éppen a nagy
blokkban is elmozdulni tudó kőzettestek miatt. Minden
esetre biztosan térképezhetően 0,5-2,0 m vastagságban
észleltük. Természetesen a bezökkenéses, dilatációs
zónákban jóval vastagabb lehet.
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3.2. Szerkezeti viszonyok

A több száz szerkezeti mérés, a barlangi járatok irá
nyai alapján megállapítható, hogy a Józseí-hegy és a
barlangrendszer egy közel K-Hy-i csapású, meredek,
dilatációs szerkezeti rendszerben alakult ki. Ki kell
emelni, hogy "közeli" hiszen szinte sohasem mértünk
90-270° vagy kiegészítő, 0-180°-os csapásirányt. Min
dig 10-20°-os, inkább 340-350°-os irányban tapasz
taltunk eltérést. Ezt a fiatal, közel K-IIy-i csapás
irányú, meredek, sokszor.függőleges dilatáló rendszert
a jóval ritkábban előforduló É-D-i irányokkal kiegé
szítve észleltük a kiterjesztett területeken is (pl.
Balogh Á. u-i Természetvédelmi Terület). Úgy tűnik,
hogy a mindig - idős irányként - jelentkező ÉHy-DK,
és rá merőleges rendszer nem tud felújúlni, de igyek
szik "befordítani" az új irányokat.
A K-i, Duna felé levető peremi vetőrendszer látszóla
gos E-D-i főiránya is 70-250°, 80-260 ill. rá közel me
rőleges irányok fogazódó és lazuló szerkezetéből adó
dik.
Észleltünk több helyen is "idős" irányú torlódésos
litoklázis rendszert, a kompresszió egységes, DDKÉÉKy-i irányával, de csak lokális hatásúnak tűntek.
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4. DINAMIKUS FÖLDTANI RAYONTÉHKÉP

A kutatás fő témája a barlangosodást rögzítő és azok
képződési lehetőségére figyelmező jelenségek felis
merése, dokumentálása és összegzése, egyben prog
nosztizálása. Ezért az észlelések, elemzések és a cél
térképezés eredményeit földtani-rayontérképen össze
geztük, ábrázoltuk.
Dinamikus jelzővel egészíthetjük ki a térkép elnevezé
sét, mert a periglaciális szoliflukciés anyagmozga
tás irányával a lejtőtörmelék fácieseinek kijelölésé
vel a mozgástendenciákat is ábrázoltuk.
Négy, szétkülöníthető kategória megjelölését látjuk
indokoltnak a fedett földtani térképpel összhangban
szerkesztve. A kategóriák a következők: (a számok meg
egyeznek a -?.számú ábrán jelöltekkel)
1. Karbonátos alaphegység, barlangosodott felsőecoén
mészkőszintekkel mészmárga fedővel.
2. Általában az előző terület tágabb környezete a
Bryozoás márga ill. főleg a Budai márga felszíni
elterjedésével vagy más potenciális, alábarlangosodott területek.
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3. A további Budai márga alaphegységű területek, de
í

változó vastagságú negyedkori Üledékekkel fedve,
ezért az előzőknél kevésbé valószínű a felszínre
ható alábarlangosodás,
4. A térképen márga szimbólummal lehatárolt terüle
tek vízzáró agyag, agyagraárga (Tardi, ICiscelli kép
ződmények) üledékekkel, közelítőleg az erózióbázi
sig fedettek, így veszélyhelyzetet kiváltó alábar
langosodás itt nem várható,

A szálbanálló forrásvizi mészkő testeket külön jelöl
tük, mint barlangképződési indikációkat, de egyaránt
találjuk azokat vízzáró Tardi agyagraárga aljzaton és
vízáteresztő karbonátos aljzaton, ezért külön kategó
riaként nem szerepeltetjük.
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ÁBRAJEGYZÉK
1. ábra A terület képződményeinek elvi rétegsora
2. ábra Fedeltlen földtani térkép
3. ábra Földtani szelvény /A-B/
4. ábra József-hegy és környezetének földtani alkata
5. ábra Földtani szelvény /C-D/
6. ábra Földtani szelvény /E-F/
7. ábra Dinamikus földtani rayontérkép

JELMAGYARÁZAT AZ ÁBRÁKHOZ
A kőzetek jelkulcsa az 1. számú ábrán látható
Szálában álló forrásvizi mészkő
Antropogén feltöltés
A barlangok, járatok és az ott mért tektoni
kai elemek irányainak felszini vetülete
/4. ábra/
Eszlelt irányok a lehetséges hosszabbítások
kal és mérhető dőlésértékkel /4. ábra/
Észlelt dilatáló irányok, a lehtséges hosszab
bításokkal /4. ábra/
Rétegdőlés /4. ábra/
Ismert üregindikációk /4. ábra/

12 3 4

A 4. fejezetben részletezett kategóriák /7rábra/
Az 1. kategória területei /barlangok, fúrási
adatok, szóbeli közlések, földtani indikációk
8tb. alapján/ /7. ábra/
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Kategória határok /7. ábra/
Az agyagos képzőmények elterjedésének határa
/tardi és kiscelli/ / 7. ábra /
Volgyületek /Kapy u . , Csatárka u. stb./
Domborzati öblözetek /.iarczibányi tér stb./
Szoliflukciós pihenők — krioplanációs anyaggyűjtő depressziók /Vérhalorn tér stb./, anyagmozgatási irányjelekkel
Szoliflukciós üledéselválsztók /lehet mindkét
oldal a/ törmelákhordozó; b/ lehet tőle messze;
e/ lehet asszimetriás; Kapy u.-Csatárka u. nyam/
Törmelékanyag mozgási irányok, agyag-aleuritkőzetliszt frakoiós üledékek esetén
U. az, mint az előző, iiozzáelegyitett közelheg:/ségi /domborzati háttéri/ törmelékanyaggal, osztályozatlan üledékelegy
Periglaciális szoliflukciós blokk-fácies —
törmelékfolyamok édesvizi mészkő anyagú "vándor
kövekkel". /A felrakott törmelék sűrűsége észle
lés alapú/

X

t/v

Pleisztocén korú suvadások agyagos, agyagaárgás
domborzaton— krioplanációs rendezés után is áttünők /Hankóczy J. u . , Présház u. stb./

A

Recens és szubrecens suvadási karéjok, pl antropogén anyagnyerési feltárásokkal kapcsolatban
/Pasaréti út-Hermann 0. út között, stb./

"v >
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^

Leszakadási karéjok / Törökvész
től Ily-i szakasza/
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út —

Látóhegy

A legidősebb, biztosan észlelhető derázós völgy
talp / Pasaréti ut K-i szegélyén lévő magasabb
párkányaik, "szinlő"/
Középső deráziós völgytalp maradványa /Pasaréti ut
sikj a/
A mai, de még a würmi végéra datálódó szélea, la
pos völgytalp határa — 10-12 m vastagságban húzó
dó, esés mentén rendezett, osztályozatlan elegyüledékkel
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Results of geological mapping in connection with
the prospecting of the cave-system in the mount
József
f Pál Kriván -

Péter Mensáros - Csaba Péró

The both in size and in mineral-richness special cave-system
discovered in the course of construction works in' the mount
József has created a new building geological, hydrological
and environment protection-situation. For the clearing up
of the situation a geological mapping was effected in two
scales together with the colleagues at the Chair for Applied
and Technical Ceology. The aim was to map the directly and
indirectly indicating formations by the analysis of geological
processes bringing the cave-formation into being.
We concentrated first of all to the Quaternary formations and
the atectonic movement forms fixed in them /tundra and solifluction phenomena/. The separation of the stand-up- and
floated blocks of the springwater-limestone bodies and also
the new limitation of extension of the actuating, "floating"clayand clay marl-formations Kiscelli and Tardi was of special importance. Vfe paid
a special attention to the structural elements and we dealt with
the young, expanding directions as with basic factors of caveformation. It must be stressed that the directions of dilatation
- especially in the case of the mount József - wew observed
to be the main direction E-W and a very subordinate direction
N-S with feeling a strong "inclination" to turn into the
general NE-SW-direction. Taken all these factors into consider
ation the areal distribution of the possibility of cave-forma tion was categorized and illustrated on map.
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