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Abstract 

In the Buda Mountains Upper Triassic cherry dolomites and limestones of basin faciès have been 
known since the last century (HOFMANN 1871). Based on a few fossils, they were classed into the 
Middle-Upper Carnian (SCHAFARZIK 1902, LÖRENTHEY 1907). Contemporaneously, Upper Carnian 
molluscs of the non-cherty dolomites were also known. Accordingly, a concept on the coeval shallow 
and deep marine Late Triassic facies has already emerged in the 1920s. Juxtaposition of the 
significantly different facies was explained by HORUSITZKY (1943, 1959) who referred to a nappe 
structure. In contrast, W E I N (1977) deduced the facies differences from the palaeogeographic setting, 
assuming peaks and basins among them. Age determination and palaeogeographic interpretation of 
the cherty basin facies have long been the subject of debate. From this aspect, core driling Vérhalom 
tér Vh-1 is of outstanding importance because it explored basin and slope facies continuously to a 
thickness of 200 m. Detailed explorations on the core samples, results of the microfossil studies and 
new concepts on the platform and foreslope development inspired a comprehensive re-evaluation of 
the existing data and their further development with new studies. 

The aim of the present study is to summarise the data on the Upper Triassic basin and basin margin 
facies in the Buda Mts., mainly on the basis of the results and investigations of core Vh-1, and to draw 
conclusions for the palaeogeographic setting and evolutionary history of the basins. 

The geological setting of the Upper Triassic basin facies is shown in Fig. 1, where locations of core 
drilling Vh-1 and other important boreholes are also presented. Results of petrographical, 
geochemical, microfacies and paleontological studies and facies interpretation of core Vh-1 are shown 
in Figs. 2, 3, 4, 5, and 21. 

Based mainly on the studies of the microfacies and organic matter in core Vh-1, a general 
sedimentological model of the depositional basin of the Late Norian-Rhaetian part of the Mátyáshegy 
Formation is presented in Figs. 19, 20. An intraplatform basin, separated from the open sea by isolated 
platforms and islands, was the site of deposition. In the lower part of the Vh-1 section, laminitic 
dolomites rich in organic material and, locally, with microlayers rich in radiolarians or cysts of 
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Tasmanites-type algae, are the most characteristic rock types. They may have been formed in a 
restricted basin with a layered water mass. The high productivity upper water layer must have been 
rich in nutrients, whereas decay of organic material led to oxygen depletion in the lower water layer. 
Nutrient-rich surface water has come into being typically in the upwelling zones. It may have reached 
the restricted basin via intraplatform channels. At the water/sediment interface, anoxic conditions 
came into existence and these provided ideal circumstances for anaerobic bacteria activity. The 
microbial sulphate reduction, removing the inhibitor sulphate from the system, allowed the dolomite 
to precipitate (microbial dolomite model - VASCONCELOS & MCKENZIE 1 9 9 7 ) . Synsedimentary 
microfaults, fractures, slump structures and sedimentary breccias, common in the lower and middle 
parts of the core section, indicate sliding of the more or less consolidated sediments on a gentle slope. 
The upper part of the core section is practically free of dolomite. It may reflect more humid climatic 
conditions - i.e. less effective water layering in the basin. Increasing kaolinite content and the 
appearance of silt-sized siliciclastics in some interlayers also indicate increasing humidity. The pre
dominance of the laminitic microfacies has not changed but the graded distal turbidite layers also 
appear and basin facies with sponge spicules, radiolarians and cysts of Tasmanites-type algae are also 
common. 

Based on data from previous and the present studies, stratigraphie relations of the Upper Triassic 
formations in the Buda Mts. are displayed in Fig. 22. In the figure, general stratigraphie columns of 
the neighbouring regions - i.e. the South Gerecse and the Csővár block - are also presented. 

The main conclusions of the present studies are summarized below: 
1. From the point of view of the knowledge of the Triassic of the Buda Mts., the core Vh-1 is of 

outstanding importance because it exposed Norian-Rhaetian basin and platform foreslope facies. 
These were barely known previously. The latter constrain the paleogeographic relation of the coeval 
platform and basin facies. 

2. The succession explored in the core drilling Vh-1 can be classed in the Mátyáshegy Formation. 
Based on sporomorphs, fora minifers and radiolarians, the lower part of the section (consisting 
predominantly of cherty dolomite and dolomitic marl) is Norian, while the upper, cherty limestone 
part is Rhaetian. 

3. The exposed succession was formed in an intraplatform basin which had high productivity 
upper, and oxygen depleted lower water layers. From the ambient platform, bioclasts and lithoclasts 
were transported into the basin; these were deposited on the tectonically controlled platform 
foreslope as well as at the toe of the slope. The semi-consolidated sediments were commonly affected 
by synsediment deformations. 

4. The succession in the core Vh-1 represents the upper part of the Mátyáshegy Formation, having 
outcrops at in several spots of the Hármashatár-hegy range, in the eastern part of the Buda Mts. The 
area of the Hármashatár-hegy range may have been a basin continuously from the Early Carnian, just 
like the depositional basin of the Csővár Formation, although the latter was less restricted. It can also 
be assumed that they represent different parts of a single basin. 

5. Coeval cherty basin facies akin to those in the northeastern part of the Transdanubian Range 
structural unit - i.e. in the Buda Mts. and the Csővár block - are known in the eastern part of the 
Southern Alps (e.g. Carnic Prealps and Southern Karawanken) reinforcing the intimate 
palaeogeographic relation of the two, now distant units. 

Manuscript received: 12 0 7 1 9 9 9 

Összefoglalás 

A tanulmány célja a budai-hegységi felső-triász medence- és medenceperemi fáciesű 
képződményekre vonatkozó jelenlegi ismeretek összegzése, és elsősorban a kiemelkedő jelentőségű 
Vérhalom tér - 1 . sz. fúrás vizsgálatának eredményeire támaszkodva az ősföldrajzi helyzet, valamint a 
medencék fejlődéstörténetének felvázolása. Sporomorphák, foraminiferák, radioláriák alapján a 
Mátyáshegyi Formáció fúrásban feltárt részének alsóbb, uralkodóan tűzköves dolomit, dolomárga 
szakasza nori, felsőbb, uralkodóan tűzköves mészkő szakasza rhaeti korú. A feltárt rétegsor a nyílt 
tengerrel sekély csatornákkal összekötött platformközi (intraplatform) medencében képződött, 
melynek alsó vízrétege oxigénszegény volt. A környező karbonátplatformokról időnként litoklaszt és 
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bioklaszt száüítódott a medencébe, ami a platformokat medencével összekötő lejtőn, illetve annak 
lábánál halmozódott fel. A Hármashatár-hegyi vonulatban ismert Mátyáshegyi Formáció a kora-
karniban kialakult és valószínűleg a juráig fennmaradt intraplatform medencében rakódott le. Az 
Irhás-árok-sas-hegyi fáciesöv tűzköves dolomit rétegsora a karni „Zsámbéki medence" peremi 
kifejlődésének tekinthető, amit a karni során a János-hegyi platform-mag választhatott el a 
Hármashatár-hegyi fácesöv ekkor még sekély medencéjétől, de a késő-karnitól a terjeszkedő platform 
részévé vált. A Mátyáshegyi Formációval egykorú Csővári Formáció ugyancsak a self óceánfelőli 
peremén kialakult intraplatform medencében képződött, de a medencerendszer kevésbé elzárt 
részén. Hasonló jellegű és korú intraplatform medencék ismertek a Déli-Alpok keleti részén (Karni 
Alpok, Déli-Karavankák). 

Bevezetés 

A Budai-hegység felső-triász tűzköves medencefáciesű képződményei a múlt 
század óta ismertek. A Mátyás-hegy, a Sas-hegy, és a Farkas-völgy tűzköves 
dolomitjait már H O F M A N N (1871) említette, bár korukat pontosabban nem tudta 
meghatározni. A később előkerült kisszámú korjelző fosszília alapján a tűzköves 
mészkő és dolomit korát a karni középső-felső részében határozták meg 
( S C H A F A R Z I K 1902; L Ö R E N T H E Y 1907). Ezzel egyidőben a tűzkövet nem tartalmazó 
dolomitok felső-karnira utaló mollusca faunája is már ismert volt. Később V Í G H 
Gy. nori pelagikus kagylókat tartalmazó faunát talált az Újlaki-hegyen és nori 
faunaegyüttes került elő a Remete-szurdok dachsteini mészkövéből ( K U T A S S Y 
1926). így, már az 1930-as évekre az a nézet alakult ki, hogy a Budai-hegység 
felső-triászában heteropikus fáciesként mind sekély-, mind mélytengeri réteg
sorok jelen vannak. A merőben eltérő fáciesek egymás melletti helyzetét 
H O R U S I T Z K Y F. (1943,1959) nagy távolságról egymásra tolt takarókkal magyarázta. 
Úgy vélte, hogy a nem tűzköves (azaz sekélytengeri, a mai értelmezés szerint 
platform fáciesú) „pilis-nagykovácsi fáciesegység" a tűzköves (medence fáciesű) 
„budai egységre" tolódott. W E I N (1977) viszont a fácieskülönbségeket ősföldrajzi 
okokra vezette vissza: kiemelt hátakat és közöttük medencéket tételezett fel. 

A különböző kifejlődésű, azonos korú rétegsorok egymásmellettiségének értel
mezése miatt, továbbá rétegtani és szedimentológiai szempontból is kiemelkedő 
jelentősége volt a PHARE 134/2. sz. projekt keretében a Vérhalom téren mélyült 
fúrásnak ( K L E B et al. 1993a, b), amely a medence- és lejtőfáciesű képződményeket 
200 m vastagságban folyamatosan feltárta. 

Az új ismeretek, a mikrofosszüia vizsgálatok eredményei, továbbá a platformok 
és platform előtéri lejtők fejlődésére vonatkozó új koncepciók felvetették a plat
form- és a medencefáciesű képződmények közötti határ, illetve átmenet újra-
vizsgálatának, továbbá egyes korábbi megfigyelések, adatok újraértékelésének 
szükségességét. 

Cikkünk célja az, hogy összegezze a budai-hegységi felső-triász medence- és 
medenceperemi fáciesű képződményekre vonatkozó rétegtani, szedimentológiai 
ismereteket. Ezek alapján, elsősorban a Vérhalom téri fúrás vizsgálatának ered
ményeire támaszkodva, felvázoljuk az ősföldrajzi helyzetet, a medencék fejlődés
történetét. 

E dolgozat előkészítésében, őslénytani-rétegtani részének megírásában meg
határozó szerepet játszott D O S Z T Á L Y Lajos, aki cikkünk összeállításának idején 
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váratlanul és nagyon fiatalon elhunyt. Az ő emléke előtt is tisztelegni kívánnak e 
cikkel szezőtársai, akik közeli munkatársai, barátai voltak D O S Z T Á L Y Lajosnak. 

Kutatástörténeti háttér 

A Budai-hegység 1868. évi földtani felvétele alapján, 1871-ben H O F M A N N 
Károly írta le először a ma medencefáciesunek értelmezett tűzköves triász 
képződményeket. Alpi analógiára hivatkozva a felső-triász képződményeket két 
csoportra osztotta, „Fődolomit" és „Dachsteinmész" megnevezéssel. Valamennyi 
dolomit kőzetfajtát a Fődolomit leírásánál tárgyalta, megjegyezve, hogy „számos 
helyen tartalmaz a kőzet füstszínű, gumós vagy lencsealakú szarukő-
zárványokat és vékony rétegecskéket". A Sas-hegy Ny-i végét és a Széchenyi
hegy D-i lejtőjét említette a szaruköves dolomit előfordulási helyeként. Leírta a 
Mátyás-hegyi kőfejtőben előbukkant mészkövet is: „szürkés vagy vörhenyes 
szilárd igen kovasavdús s e mellett sajátos csomós szerkezettel bír és számos 
szarukő-kiválást tartalmaz". Megjegyezte, hogy a fedőjében lévő szarkuköves, 
vékonylemezes dolomit a Farkas-völgyben és a Sas-hegyen megfigyelthez 
hasonló. Ugyancsak leírta a Gugger-hegy DNy-i folytatásában lévő sziklaszirt 
(ma: Apáthy-szikla) ammoniteszes, csigás, brachiopodás dolomitját. 

ARADinak (1904,1905) a budai-hegységi jura képződményekre vonatkozó köz
leményét cáfolva, újabb lényeges adatokat közölt L Ő R E N T H E Y (1907). Az Ördög
orom kőfejtőiben dolomit padok közé települő szarukő rétegekből Lingulákat 
valamint a dolomitból molluscákat írt le S C H A F A R Z I K , S C H R É T E R és saját gyűjtései 
alapján. Szelvényt közölt a Mátyás-hegyi előfordulásról, pontosítva a tűzköves 
mészkő és a dolomit kapcsolatáról való ismereteket. 

V A D Á S Z (1920) és P Á L F Y (1921) értékelte először a fazekas-hegyi dolomit és 
mészkő gazdag faunáját (ammonitesek, molluscák, korallok, továbbá fora-
miniferák, ostracodák és egyéb mikrofosszília elemek). V A D Á S Z a mészkő nori, 
P Á L F Y felső-karni-nori korát állapította meg. A Budai-hegység triász rétegtanának 
kutatásában jelentős előrelépést jelentenek K U T A S S Y (1926, 1927) összefoglaló 
dolgozatai, de a makrofosszíliákban szegény tűzköves képződményeket illetően 
alig tudott előrejutni. A Mátyás-hegy szaruköves mészkövét és ezzel együtt 
tárgyalva a Vihar-hegy, a Csúcs-hegy, és a Kálvária-hegy tűzköves dolomitjait 
litológiai analógiák alapján a karni alsó részébe tette, megállapítva, hogy meg
határozásra alkalmas kövület innen még nem került elő. Az Ördög-orom szaru
köves dolomitját viszont a karni felső részébe sorolta egy S C H A F A R Z I K által 
gyűjtött Alectryonia montiscaprilis példány alapján, amit id. L Ó C Z Y határozott meg. 
Cephalopodákat is tartalmazó karbonátos képződményeket említett a Fazekas
hegyről (ezt a karni felső részébe sorolta), továbbá a Remete-szurdok Dachsteini 
Mészkövéből (amit a noriba tett). 

V Í G H Gyula 1928-ban az Újlaki-hegyen előbukkanó dolomitban Halorellákat és 
Monotisokat tömegesen tartalmazó kövületes szintet talált, amit 1933-ban meg
jelent dolgozatában, elsősorban a Monotis salinaria-пак határozott maradványok 
alapján, a középső-noriba sorolt. Ugyanebben a munkájában említette a 
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Rozii" Z S N I K által a Rupphegy eocén alapkonglomerátumából gyújtott Koninckina 
telieri .letet, amely a feküben levő tűzkősávos dolomit felső-karni korára utal. 

S C H A F A R Z I K és V E N D L (1929) részletes szelvényekkel illusztrálva foglalta össze a 
triász képződményekre vonatkozó addigi ismereteket. 

K Á R O L Y (1936) csiszolatos vizsgálatokkal radioláriákat és szivacstűket mutatott 
ki a Budai-hegység triász szaruköveiből, tisztázva azok alapvetően biogén ere
detét. 

G Ó C Z Á N (1961) a csigafauna alapján a Fazekas-hegy rétegsorának alsó részét az 
alsó-középső-noriba, felsőbb részét, a Remete-hegy, Hosszúerdő-hegy Dach-
steini Mészkövével együtt a felső- noriba sorolta. O R A V E C Z (1968) a fazekas-hegyi 
ammoniteszes lencséket a Dachsteini Mészkő dolomit-mészkő váltakozásos alsó 
szakaszához kötötte és az legalsó noriba tette. B É R C Z I N É M A K K (1969) az ammo-
niteszek revíziója alapján a felső-karni - alsó-nori besorolást vélte indokoltnak. 

D E T R E (1971) a V Í G H által gyűjtött újlaki-hegyi fauna revíziója során arra a 
következtetésre jutott, hogy a faunás réteg a karni legfelső részébe tehető, 
megjegyezve, hogy az a csővári „felső-karnival" mutat nagyfokú rokonságot. 

W E I N (1977) Budai-hegység tektonikai térképeinek magyarázójában a rétegtani 
tagolásra vonatkozó ismereteket is összefoglalta, és terepi tapasztalatai valamint 
tektonikai koncepciója szerint értelmezte azokat. A Mátyás-hegyi kőfejtő triász 
rétegsorának alján ismert tűzköves mészkövet, - a Városmajor-1. sz. fúrásban 
feltárt tűzköves mészkővel egyetemben - raibli rétegek névvel foglalta össze és az 
alsó-karniba tette. Úgy vélte, hogy a raibli rétegsor lerakódása után tagolódott az 
üledékgyűjtő mélyebb medencékre, ahol a tűzköves dolomitok keletkeztek, és 
köztük kiemeltebb hátakra, ahol a tűzkőmentes karbonátok képződtek hetero-
pikus fácieskén' A mélyebb tengeri tűzköves kifejlődésen belül egy „alsó, főleg 
tűzköves dolomitból felépült rétegsort és egy felső, márgásabb, kovasavas-sávos, 
helyenként tűzköves rétegösszletet" különített el. A rétegsort karni-nori korúnak 
tartotta az addig előkerült makrofosszília leletek alapján. 

A Nemzetközi Rétegtani Lexikon 2. kiadásában (1978) V E G H N É N E U B R A N D T a 
tűzköves mészkő rétegsort Mátyáshegyi Mészkő, a tűzköves dolomitot Mátyás
hegyi Dolomit néven írta le. B A L O G H (1981) a magyarországi triász képződ
mények rétegtanát összefoglaló dolgozatában „Mátyáshegyi mészkő"-ről és 
Sashegyi Dolomit Formációról írt, az előbbit az alsó-karniba az utóbbit az alsó-
karni felső részétől a felső-karni alsóbb részéig terjedő intervallumba sorolva. 

Az 1979-ben mélyített Zsámbék Zs-14. sz. alapfúrásban a Veszprémi Márgába 
települve közel 300 m vastagságú tűzköves dolomit és tűzköves mészkő rétegsort 
harántoltak, ami megjelenésében és mikrofáciesében hasonlított a budai-
hegységi tűzköves karbonátokra, de a dolomit és a mészkő fordított sorrendben 
jelent meg ( H A A S et al. 1981; K R I S T A N - T O L L M A N N et al. 1991; H A A S 1994). Ez az adat 
arra utalt, hogy a medence fáciesű tűzköves karbonátos rétegsorok dolomito-
sodása nem feltétlenül kötődik rétegtani szinthez, és ezért ezeket formáció szin
ten nem indokolt elkülöníteni. Ennélfogva a tűzköves, medence fáciesű karbo
nátos rétegsor egészét egy formációként (Mátyáshegyi Formáció) tüntették fel a 
litosztratigráfiai alapegységeket összefoglaló táblázatban ( C S Á S Z Á R & H A A S 1983). 
így tárgyalja a képződményeket a Magyarország litosztratigráfiai alapegységei 
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sorozat Triász kötete ( H A A S 1993) és a legújabb litosztratigráfiai táblázat is 
( C S Á S Z Á R 1997). 

A medencefáciesű képződmények korbesorolását illetően jelentős előrelépést 
jelentettek K O Z U R & Моек (1991) conodonta, holothurioidea és radiolária vizs
gálatai. Kimutatták a pesthidegkúti Kálvária-hegy tűzköves mészkövének juli, a 
csúcs-hegyi tűzköves dolomit valamint a mátyás-hegyi felszíni feltárás és a 
barlangból gyűjtött tűzköves mészkő sevati-rhaeti korát, sőt néhány mátyás
hegyi mintában talált radiolária alapján a Mátyáshegyi Mészkő egy részének jura 
korát is feltételezték. 

A Vérhalom-téri fúrás 1993-ben elvégzett mikropaleontológiai feldolgozása 
során D O S Z T Á L Y radiolária, O R A V E C Z N É S C H E F F E R foraminifera és G Ó C Z Á N sporo-
morpha vizsgálatok alapján mutatta ki a rétegsor nori-rhaeti korát. 

Kifejlődési területek 

A felső-triász rétegsorok kifejlődése alapján a Budai-hegységen belül külön
böző kifejlődésü rétegsorokkal jellemezhető területek ( W E I N 1977 szerint 
fáciesövek) különíthetők el. A WEiN-féle koncepcióval alapvetően egyetértve a 
következőkben az általa bevezetett elnevezéseket használjuk. Nem foglalkozunk 
azonban a K-Ny-i csapású Nagykovácsi vonaltól ( F O D O R et al. 1994) északra levő 
területekkel ahová a „Nagykevélyi fáciesöv" tartozik (1. ábra). Ez ugyanis - a 
felső-triász platformfáciesek kifejlődését illetően - a Budai-hegység belső 
részének onkoidos kifejlődésétől (János-hegyi fáciesöv) jelentősen eltér és a Pilis 
vonulatának lofer-ciklusos kifejlődésével rokon ( H A A S et al. 1997). 

A medence- és a platform kifejlődésü triász képződmények kibúvásait és a 
kainozoos képződmények alatti elterjedését mutatja az 1. ábra, amelyen a 
medence kifejlődéseket feltáró fontosabb szelvények helyét is feltüntettük. 
Megjegyezzük, hogy a triász kifejlődések ettől eltérő elrendezését mutatják 
K O R P Á S & K O V Á C S V Ö L G Y I (1996) valamint K O R P Á S & N A G Y (1998) aljzattérképei, 
melyeken a medencefáciesű képződmények DNy-i vonulata Budakeszi-Páty-
Telki vonalában, DK felé forduló csapásváltással csatlakozik a Zsámbéki-medence 
Veszprémi Márgájához. 

A medencefáciesű képződmények két vonulatban jelennek meg a Budai
hegységben. A Hármashatár-hegyi kifejlődési terület a szűkebb értelemben vett 
Budai-hegység ÉK-i részét foglalja magában. A pesthidegkúti Kálvária-hegy -
Szarvas-hegy - Csúcs-hegy - Vihar-hegy - Hármashatár-hegy - Mátyás-hegy -
Rózsadomb vonulatban mindenhol tűzköves medencefáciesű képződményeket 
(uralkodóan dolomitot) találunk, melyek kora a karnitól a rhaetiig terjed. E 
vonulattól DNy-ra az Apáthy-szikla - Vadaskert övezetében viszont dolomi-
tosodott platformfácieseket ismerünk, melyek már a János-hegyi platform 
kifejlődési területéhez tartoznak. Ezek minden bizonnyal az említett medencék 
heteropikus fáciesei, ugyanakkor az Apáthy-szikla ammoniteszes kifejlődése, 
továbbá a fazekas-hegyi és a remete-szurdoki fauna medencéhez közeli helyzetet 
jelez. 
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1. ábra A Budai-hegység triász képződményei és fontosabb feltárásai (CSÁSZÁR et al. 1 9 7 8 térképe 
nyomán, módosításokkal). Rövidítések: Ap. - Apáthy-szikla; Fh.- Fazekas-hegy; Uh. - Újlaki-hegy 

Fig. 1 Triassic formations of Buda Mts. and important exposures (after CSÁSZÁR et al. 1978, with modifications). 
Abbreviations: Ар - Apathy Cliff; Fh.- Fazekas Hill; Uh.-Ujlak Hill. Legend: 1 Mátyáshegy Formation, 2 
Dachstein Limestone Formation, 3 Main Dobmite Formation, 4 Sashegy Dolomite, 5 Veszprém Formation with 
cherty limestone and dolomite intercalations, 6 Budaörs Dolomite Formation, 7 Triassic without subdivision, 
8 structural line 

Az Apáthy-szikla-Vadaskert vonulat és a Hármashatár-hegyi vonulat között az 
Újlaki-hegyen, továbbá a Hármashatár-hegy DNy-i oldalán dolomitosodott 
üledékes breccsa található, ami a platform és a medence közötti egykori lejtő 
lábánál halmozódhatott fel. E fáciesképbe az Újlaki-hegyről VÍGH által leírt 
pelágikus mollusca fauna ellentmondás-mentesen beilleszthető. A Vérhalom téri 
fúrás rétegsora is közeli lejtő létét igazolja a nori-rhaeti idején. Úgy tűnik tehát, 
hogy a Budai-hegység ÉK-i részén a medencefácies mellett a platformot a meden
cével összekötő lejtőnek is megvannak a nyomai. 

A másik medence kifejlődésű egységet, amely a hegység D-i részét foglalja 
magában, W E I N (1977) Irhásárok-sashegyi fáciesövként említette. Az itt ismert 
tűzköves dolomit az eddig előkerült kisszámú korjelző fosszília alapján való
színűleg karra. E zóna ősföldrajzi helyzetét, kapcsolatait illetően kevés adattal 
rendelkezünk. 



378 Földtani Közlöny 130/3 

A Vérhalom-1. sz. fúrás triász rétegsora 

A Rózsadomb területén a Vérhalom téren, 1992-ben mélyült Vh-1. sz. fúrás 
(helye: 1. ábra), mintegy 200 m vastagságban harántolt triász medence- és lejtő-
fáciesű képződményeket, páratlanul fontos adatokat szolgáltatva e képződ
mények ismeretéhez. A feltárt fúrási rétegsor jelentősége elsősorban abban rejlik, 
hogy tekintélyes vastagságú folyamatos rétegsort tárt fel (2. ábra). Ez annak 
ellenére így van, hogy a rétegek 15°-70° között változó, többnyire 25°-30°-os 
dőlése a rétegtani vastagságot számottevően csökkenti, hiszen korábban a Budai
hegységben a medence és lejtő fáciesű rétegsorok csak töredékesen, csupán 
néhány métert, esetleg 10 m-t magukban foglaló szelvényekben voltak korábban 
ismertek. A folyamatos szelvény módot adott a szedimentológiai jellegek meg
figyelésére, a részletes petrográfiai, szerves kőzettani, szöveti és mikropale-
ontológiai vizsgálatokra. Kétségtelen tény ugyanakkor, hogy a Vérhalom téri 
fúrás is csupán egy részét tárta fel a Hármashatár-hegyi medencében lerakódott 
rétegsornak. 

A Vh-1. sz. fúrás elsődleges litológiai leírását B E N K O V I C S László, J U H Á S Z Erika, 
K O R P Á S László, T Ö R Ö K Ákos készítette. A triász képződmények anyagvizsgálata a 
Magyar Állami Földtani Intézetben és a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnök
geológiai Tanszékén készült. A szerzők mellett az anyagvizsgálatokban a követ
kező szakemberek vettek részt: B O G N Á R László (röntgen), S O H A Istvánné és 
B E R T A L A N Éva (kőzetkémia), V E T Ő N É Á K O S Éva (zárványvizsgálatok), H E R T E L E N D I 
Ede (stabil izotóp elemzés). 

A rétegsor litológiai- és mikrofáciesjellegei 

A fúrásban feltárt rétegsor, litológiai jellegei alapján, két markánsabban 
elkülönülő egységre és ezen belül további szakaszokra tagolható (2. ábra). Az alsó 
egységet uralkodóan dolomitmárga építi fel, középső részén üledékes breccsa és 
tűzköves mészkő betelepüléssel. Az alsó és a felső egységet mintegy 10 m vastag 
üledékes breccsás betelepülés választja el. A felső egységet uralkodóan tűzköves 
mészkő építi fel. A rétegsor kőzetszerkezeti és mikrofácies jellegeit a 2., fontosabb 
geokémiai sajátosságait a 3., a kőzetek röntgen diffrakciós vizsgálatokkal meg
határozott ásványos öszetételét a 4. ábra mutatja. Az egyes szakaszok jellemző 
sajátosságait a következőkben foglaljuk össze. 

2. ábra —> A Vérhalom tér Vh-1. sz. fúrás triász szakaszának rétegoszlopa, litológiai- és 
mikrofáciesjellegei és fáciesdiagrammja. A mikrofácies típusokat jelölő rövidítések magyarázata a 
szövegben található. Jelkulcs: 1. dolomit, 2. mészkő, 3. márgasávos mészkő, 4. dolomitmárga, 5. 
márga, 6. agyagos mészkő, 7. tűzkőlencsés, 8. breccsa ( a rétegoszlopon belül átülepített, a szerkezeti 
oszlopban üledékrogyáshoz kapcsolódó), 9. üledékroskadásos (slump) szerkezet, 10. bioklaszos, 11. 
laminites, 12. szinszediment törés, 13. üledékkel kitöltött repedés 

Fig. 2 —> Lithologie column, lithologie and microfacies properties and faciès chart of Triassic segment of core Vh-
1. Abbreviations: R -radiolarians, S -sponge spicules, F- Coleoidea claws, В - brachiopods, M - macroflora, A -
algal cysts. Explanation for abbreviations of the microfacies types is in the text. Legend: 1 dolomite, 2 limestone, 
3 limestone with marl stripes, 4 dolomitic marl, 5 marl, 6 argillaceous limestone, 7 chert lenses, 8 brecccia 
(within the lithologie log - redeposited, in the structural column - slump origin), 9 slump structure, 10 bioclasts, 
11 laminitic, 12 synsedimentary fault, 13 fissure with intrasediment infilling 
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Az alsó szakasz (250,0-199,7 m) szürke, kovás, tűzköves dolomárga, agyagos 
dolomit betelepülésekkel, breccsás rétegekkel. A kémiai, továbbá a röntgen
vizsgálatok szerint a dolomittartalom 20-80% között váltakozik, általában 50% 
körüli. A szélsőségesen változó (10-80%) kvarctartalom egyértelműen a diage-

3. ábra. A Vh-1. sz. fúrás triász képződményein végzett geokémiai vizsgálatok eredményei 

Fig. 3 Results of geochemical analysis of Triassic formations in core Vh-1 



Fig. 4 Results of X-ray diffraction analysis of Triassic formations in core Vh-1. Legend: 1 calcite, 2 quartz, 3 
kaolonite, 4 orthoclase, 5 dolomite, 6 pyrite, 7 illite-montmorillonite, 8 illite 
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nezis különböző szakaszaihoz köthető kovásodás mértékét jelzi. Az agyag
ásványok közül a kaolinit és az illit van jelen számottevő mennyiségben. Pirit, 
többnyire szénült növényi törmelékanyaggal együtt, rendszeresen megjelenik. A 
dolomit, dolomárga mintákon végzett 5 1 3 C és ô 1 3 0 stabil izotóp vizsgálatok 
eredményeit az 5. ábra mutatja. 

13 -12 -11 -10 -7 -6 -5 

8 , 3 C 

+ + ' 4 . 4 + ' / ^ + + ' 

•++ û/z//h 
-3 -2 -1 

1 + + 

гГЦЦ 4 . 5 + 
5. ábra A Vh-1. sz. fúrás triász kőzetmintáin végzett 5 1 3 0 és 8 1 3 C stabil izotópvizsgálatok 
eredményeinek összefoglaló diagrammja. 1. a középhegységi Dachsteini Mészkő szubtidális С 
tagjából vett minták tartománya, 2. a Fődolomit szubtidális C-tagjából vett minták tartománya, 3. A 
Fődolomit peritidális B-tagjából vett minták tartománya (BALOG et al. 1999 alapján); 4. kalcit feltárással 
2. dolomit feltárással készült vizsgálat 

Fig. 5 Summarizing plot о / б 2 3 0 and &13С stabil isotopic measurements carried out on Triassic rock samples in 
core Vh-1. 1 range of measured samples from the subtidal С members of the Dachstein Limestone in the 
Transdanubian Range, 2 range of samples from the subtidal С members from the Main Dolomite, 3 range of 
samples from the peritidal В members of the Main Dolomite (after BALOG et al. 1999); 4 the measurements were 
made by calcite attacking, 5 by dolomite attacking 

A legjellegzetesebb szöveti típus a laminites finom dolopátit, dolomikropátit. A 
dolomitosodott kőzetet, milliméterenként szénült növényi törmeléklemezekben 
dús szintek vagy tízedmilliméterenként szerves anyag filmek tagolják, ez adja a 
laminit szerkezetet. Az eredeti szöveti elemeket a dolomitosodás részben el
tüntette. 

Olykor a szénült növénymaradványok nem alkotnak folyamatos sávot, a 
laminites jelleg elmosódottá válik, de az apró lemezszerű maradványok réteg
zettség szerinti rendezettsége megfigyelhető. Ritkán echinodermata vázelemek is 
megmaradtak. Az elmosódott laminációt mutató típustól folyamatos az átmenet 
a homogénnek látszó dolomikropátit - finom dolopátit típus felé, amely csak 
csekély mennyiségű szénült növényi elemet tartalmaz. A homogén típusban 
intraklasztként is megjelenhetnek a laminites típus felszakadt réteglemezei. 
Alagaciszták, kis-közepes mennyiségben az említett típusok mindegyikében elő
fordulnak. A szakasz felsőbb részén egy vékony rétegben a kovásodott alga-
ciszták tömeges megjelenését is észleltük. 
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A fenti kőzettípusok közé radiolária 
moldokat tartalmazó, teljesen átková-
sodott, radiolarit mikrorétegek települ
hetnek. 

A szakasz felső részén (206,4 m fö
lött) viszonylag sok, finom kalkarenit, 
illetve kalkaleurit méretű bioklasztot 
(filamentum töredék, echinodermata 
töredék) tartalmazó wackestone is 
megje lenik , amely csupán csekély 
mennyiségű apró szénült növényi tör
meléket (fitoklasztot) tartalmaz. 

Több szintben figyelhetők meg 
breccsa betelepülések (2. ábra). Ezek 
egy részénél a szemcsék szövete nem 
különbözik egymástól (monomikt 
breccsa). Más esetekben a breccsa poli-
mikt, osztályozatlan, a szemcsék nem, 
vagy alig koptatottak, méretük néhány 
mm-től n é h á n y cm-ig változik. A 
szemcsék anyagában a rétegsorban elő
forduló kőzettípusok (laminites vagy 
elmosódott sávozottságot mutató dolo-
mikropátit, radiolarit) jelenik meg. A 
szemcsék közti mátrix általában dolo-
mikrit vagy finom dolopátit, olykor 
átkovásodva. A breccsás szakaszokon 
szinszediment mikrovetőket is megfi
gyeltünk. 

A következő szakaszt (199,7-182,4 m) 
világosszürke, tűzköves mészkő építi 
fel, sötétszürke laminites márga, vala
mint breccsa betelepülésekkel. 

A szakasz alsóbb része (188,6 m alatt) 
szürke laminites márga, breccsa be
településekkel. Dolomitszegény, kevés 
agyagásvánnyal (kaolinit, illit) és egyes szintekben biogén kovásodással. 

A szöveti t ípusok az alsó szakasznál említettekhez hasonlók (laminites, 
elmosódott sávozottságú, homogén, algacisztás, finom bioklasztos wackestone), 
azzal a különbséggel, hogy a dolomitosodás hiánya miatt az eredeti szövet 
jobban megfigyelhető. A laminitek esetében agyagos mikrit és meszesebb mikrit-
mikropátit tizedmilliméteres, enyhén hullámos lemezei váltakoznak. A agyagos 
mikritsávokban jel lemzőek a szerves anyagból álló lemezek, filmek. A breccsák 
jellege sem tér el az előző szakasznál leírttól. Genetikai spektrumuk a kezdődő 
breccsásodástól az átülepí tet tnek látszó breccsákig terjed. Sz inszediment 
mikrovetők e szakaszon is megfigyelhetők (6. ábra) 

6. ábra Szinszediment mikrovetők laminites 
kőzetben. Vh-1. sz. fúrás, 195,0 m. A mérőrúd 
hossza 2 cm 

Fig. 6 Synsedimentary microfaults in a laminitic 
rock. Core Vh-1, 195.0 m. Length of the bar is 2 cm 
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A szakasz tűzköves mészkővel zárul (182,4-188,6 m). A kőzet apró lito-
klasztokat tartalmazó bioklasztos kalkarenit (packstone-grainstone) , amit 
mudstone-wackestone mikrorétegek tagolnak. Az arenit méretű litoklasztok egy 
része kovásodott (még az átülepítés előtt). A bioklasztok közül krinoidea 
törmelék, és ostracoda teknők mellett, mikrobiális kérgek töredékei, továbbá a 
platformról származó és a medencében élt foraminiferák említhetők. 

A következő szakaszt (130,0-182,4 m) ismét uralkodóan sötétszürke dolomárga 
építi fel, világosszürke tűzköves, olykor bioklasztos mészkő betelepülésekkel és 
breccsás szintekkel. Szingenetikus vetők, ezekhez kötődő breccsásodás, neptuni 
felérek a szakasz egészét jellemzik. 

A dolomárga rétegekben a dolomittartalom 60-80% közötti. Az agyagásványok 
közül illitet és kaolinitet mutattak ki. A röntgenvizsgálattal kimutatott számot
tevő mennyiségű (16-18%) kvarc, a vékonycsiszolatos megfigyelések szerint, a 
kőzet diagenetikus kovásodásához köthető. 

A megfigyelt szöveti típusok jelentős része megegyezik az alsó szakaszéval. A 
dolomárgák legnagyobb része a laminites típusba sorolható, tehát a dolo-
mikropátitot hullámos lefutású, szerves anyag dús, helyenként piritesedett 
filmek tagolják, olykor flázeres szerkezetet hozva létre. Radioláriás vagy alga-
cisztás mikrorétegek is közbeiktatódhatnak, többnyire részben vagy teljesen 
átkovásodva. Gyakran csupán elmosódott sávozottság észlelhető, és kevesebb 
növényi törmeléket, amorf szerves anyagot tartalmazó, homogén wackestone 
kőzettípus is előfordul, echinodermata töredékkel, ostracoda héjakkal, fila-
mentumokkal, szivacstűkkel és algacisztákkal. Az említett három típus egyetlen 
csiszolaton belül is váltakozhat. 

A szakasz felsőbb részén olyan szöveti típusok is megfigyelhetők, amelyek 
kőzetalkotó mennyiségben tartalmaznak gömb alakú, kb. 100 um átmérőjű, 
többnyire kova anyaggal kitöltött moldokat. Ezek a szervesanyag vizsgálat 
szerint jórészt algaciszta, kisebb részben radiolária eredetűek. 

Platform eredetű, átülepített bioklasztokat és olykor litoklasztokat is tartal
mazó kőzettípusok viszonylag gyakoriak ezen a szakaszon. Ezek többnyire 
packstone, ritkábban wackestone szövetűek. Rendszeresen tartalmaznak 
echinodermata (többnyire crinoidea) váztöredéket, vastagabb héjú ostracoda 
teknőket, mollusca héjtöredéket, sekélytengeri foraminiferákat, és többnyire 
számottevő mennyiségben mikrobiális bekérgezésekből származó töredéket 
vagy csomókat, onkoidokat, olykor tubiphyteseket is. Ritkán mészszivacs 
töredékek is előfordulnak. 

E szakaszban figyeltük meg először a szivacstű maradványok dominanciájával 
jellemezhető szöveti típust (164,9 m), amely a rétegsor felsőbb részén válik 
gyakorivá. A wackestone szövetben a szivacstűk és egyéb maradványok kalcit 
moldjai láthatók. A valószínűleg radiolária eredetű, gömb alakú moldok mellet az 
ostracoda teknők, filamentum töredékek és kevés foraminifera említhető. 

A rétegsor következő része (121,0-130,0 m) uralkodóan sötétszürke, zöldes
szürke mészmárga, kovásodott márga, breccsa betelepülésekkel. A breccsák egy 
része szemcsevázú, kevés szemcseközi mátrixszal, más részük viszont mátrix-
vázú. A litoklasztok mérete 0 ,1 -10 cm, legfeljebb gyengén koptatottak, 
osztályozottságot nem mutatnak. 
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A laboratóriumi vizsgálatok szerint 
ez a szakasz szinte dolomitmentes (3 ,4 . 
ábra). Az agyagásványtar talom az 
alsóbb szakaszokénál nagyobb, az illit 
és a kaolinit közel egyenlő mennyi
ségben van je len . Az esetenként 
20-25%-o t elérő kvarc a mikroszkópi 
vizsgálatok alapján egyértelműen ko-
vásodáshoz köthető, törmelékes kvarc 
gyakorlatilag nincs. 

A márga-mészmárga kőzetek rend
szerint laminitek (7. ábra), azonban 
n e m egészen azonosak az alsóbb 
szakaszok laminitjeivel. Világosbarna, 
agyagos mikritben mikropátos sávok, a 
rétegződéssel párhuzamos lencsék 
láthatók. Helyenként megfigyelhető, 
hogy a mikropáti tos sávok finom 
kőzetliszt méretű bioklasztok átkris-
tályosodásával jöttek létre. E sávokban 
olykor vékonyhéjú ostracodák és fila-
men tumok töredéke is felismerhető. 
Vékony, szerves anyagú filmek, apró, 
szénült, néha piri tesedett növényi 
törmelék, továbbá algaciszták vagy 
azok töredékei ugyancsak előfor
dulnak. 

Nagy mennyiségű gömb alakú kalcit 
moldot tartalmazó szöveti típus ebben 
a szakaszban is előfordul. Bár a 
moldoknak csupán kis részét veszi 
körül szerves anyagból álló burok, a 
moldok nagy része algaciszta eredetű. 

Egyetlen mintában (119,6 m ) mikrit 
mudstone szövetben rák koprolitokban 
gazdag szintet figyeltünk meg. c m 

Platformról, illetve a felső lejtőről származó, aleurit-arenit méretű, osztályo-
zatlan bioklasztokat (crinoidea töredék, foraminifera) és intraklasztokat tartal
mazó kőzettípus ebben a szakaszban is található. A néhány milliméteres lito
klasztok fosszíliái a radioláriás tűzkőtörmelék kivételével ugyancsak platform 
eredetre utalnak. 

A breccsás kőzetek egyik típusa lényegében azonos szövetű és nem határozott 
körvonalú kőzetdarabokból áll. A breccsák másik típusa esetében különféle 
szövetű szemcsék (mudstone, gömb alakú kalcit moldokat tartalmazó packstone, 
tűzkő) figyelhető meg márga alapanyagban. 

7. ábra Szerves anyagban gazdag laminites 
mészmárga. Vh-1. sz. fúrás, 128,9 m. A mérőrúd 
hossza 2 cm 

Fig. 7 Laminitic calcareeous marl rich in organic 
material. Core Vh-1, 128.9 т. Length of the bar is 2 
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A fúrásban feltárt rétegsor felső szakasza (51,4-121,0 m) szürke, illetve barnás 
árnyalatú tűzköves mészkő, 0,2-5 cm vastagságú, barnásszürke, sötétszürke 
márga, kőzetlisztes márga betelepülésekkel. 

Ez a rétegcsoport gyakorlatilag dolomitmentes. A mészkő szakaszokon 
kimutatott 5 -15% kvarc a kovásodáshoz köthető. Az agyagásvány frakciót 
kaolinit és illit képviseli, maximum néhány százaléknyi mennyiségben. A 
márgákban, az alsóbb szakaszoktól eltérően, jelentős lehet a kvarc kőzetliszt 
tartalom. Ezért, továbbá a helyenként erős kovásodás miatt, a kvarc mennyisége 
20-44% közötti. A kaolinit 15-31%, az illit 6-10% között változik és 2 - 4 %-ban 
illit/szmektit kevert szerkezetű agyagásványt is rendszeresen kimutatott a 
röntgenvizsgálat. Pirit rendszeresen jelen van néhány %-nyi mennyiségben. 

A mikrofáciesben is változások látszanak a felső szakaszon. Jellemző és gyakori 
a szivacstűs wackestone típus. A szivacstűk mellett gyakran radiolária moldok is 
előfordulnak, mennyiségűk olykor a szivacstűkét is megközelíti. Kevés 
vékonyhéjú ostracoda, foraminifera, filamentum töredék rendszerint kis mennyi
ségben szintén jelen van. Lamináció olykor a szivacstűs típusnál is megfigyel
hető. Ilyenkor amorf, vagy finom törmelékes, szerves anyagban gazdagabb 
hullámos sávok tagolják a kőzetet. 

A másik jellemző szöveti típus peloidos wackestone, kevés kőzetliszt-finom 
homok méretű bioklaszttal. A bioklasztok között szivacstű, filamentum-töredék, 
ostracoda héj, olykor globochaete, echinodermata váztöredék ismerhető fel. A 
peloidos wackestone mikrorétegek gyakran pátos kötőanyagú, sok apró peloid 
szemcsét tartalmazó mikrorétegekkel váltakoznak. 

Kizárólag a felső szakaszra jellemző a jelentős mennyiségű kvarc kőzetlisztet 
tartalmazó márga, kovás márga kőzettípus, amely gyakran laminites és kevés 
bioklasztot (szivacstű mold, ostracoda) tartalmaz. 

Mikrofácies típusok 

A vizsgálatok alapján elkülönített mikrofácies típusok szelvény szerinti 
eloszlását a 2. ábra mutatja. Ez egyben a őskörnyezeti rekonstrukció alapja. Az 
egyes fáciestípusok értelmezése a következő. 

Breccsás fácies (br). (8. ábra) Monomikt, vagy polimikt intraformációs breccsa. 
Az üledék lejtőn való megcsúszásával képződhetett, a monomikt breccsa esetén 
az üledéklemezek csupán széttagolódtak, esetleg üledékcsúszással szállítódtak, 
míg a polimikt típus esetében jelentősebb lejtőmenti gravitációs szállítással 
számolhatunk. Az üledék feldarabolódásának kezdetét jelzik a breccsás 

8. ábra - > Polimikt üledékes breccsa. Vh-1. sz. fúrás, 210,8 m (13x) 

Fig. 8 Polymict sedimentary breccia. Core Vh-1, 210.8 m, 13x 

9. ábra -y Wackestone, platformról származó bioklasztokkal. A kép közepén algabekérgezéses 
szemcse. Vh-1. sz. fúrás, 157,9 m (25x) 

Fig. 9 Wackestone with bioclasts of platform origin. Algal incrusted grain is visible in the centre of the picture. 
Core Vh-1 157.9 m (25x) 
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szakaszokhoz gyakran kapcsolódó szinszediment mikrovetők, az üledékcsúszást 
pedig az ugyancsak megfigyelhető üledékredők. A breccsás fácies kis hajlásszögű 
lejtőn, illetve a lejtő lábánál képződhetett. 

Átülepített bio- és litoklasztokat tartalmazó wackestone (át). (9, 10, 11. ábra) 
Mikrit, ill. mikropátit mátrixban a kőzetliszttől a durva homok méretűig terjedő 
osztályozatlan bioklaszt található, többnyire néhány mm-es litoklasztokkal. A 
bioklasztok között echinodermata (többnyire crinoidea) vázelem, mollusca 
héjtöredék, továbbá Tubiphytesek, mikrobiális bekérgezésből származó törmelék 
gyakori, platform eredetű foraminiferák, vastag héjú ostracodák mellett. A 
kifejezetten platformon, zátonyközeli életterekben élt foraminiferák közül az 
Alpinophragmium perforatum F L Ü G E L ( 1 4 3 , 1 m), a Variostoma crassum K R I S T A N 

T O L L M A N N és egy a Milioporidae-hoz tartozó példány ( 1 8 5 , 6 m) említhető. Az 
átülepítést bizonyítják az allochton fosszíliák mellett előforduló pelágikus 
mikrofosszília elemek. A litoklasztok is többnyire a platformról származnak, a 
kiasztok szövete és fosszíliaelemei alapján. Határozott gradáció e típus esetében 
nem figyelhető meg, és a wackestone szövet is arra utal, hogy a platformról 
származó törmelék átülepítése nem zagyárral inkább vízáramlással mehetett 
végbe. A felhalmozódás a lejtő alsóbb részén vagy a lejtő előterében történhetett. 

Disztális turbidit (dt). (12. ábra) Gradált, peloidos- apró bioklasztos grainstone és 
peloidos packstone-wackestone mikrorétegek váltakoznak, melyek kis sűrűségű 
zagyárból ülepedhettek ki és disztális turbiditként értelmezhetők. A lejtőn 
lezúduló zagyárak messze behatolhatnak a medencébe. A disztális turbiditek 
tehát a kiindulási helyüktől viszonylag távol, már a medencében rakódhattak le, 
de a lejtőhöz feltehetően közelebb mint a turbiditeket nem tartalmazó 
medenceüledékek. 

Peloidos wackestone (pw). (13. ábra) Mikropátos mátrixban apró mikritcsomók 
(peloidok) tömege és egész finom, többnyire kőzetliszt méretű bioklaszt 
figyelhető meg. A biolasztok között filamentum töredék, ostracoda, 
echinodermata töredék, továbbá radiolária és algaciszta, valamint szivacstű utáni 
kalcit moldok ismerhetők fel. A szövetben irányítottság, mikrosávos szerkezet 
általában nem látható. Ritkábban megfigyelhető a finom bioklaszt és a mikrit 
váltakozása, ami disztális turbiditek laminációjára emlékeztet. Az igen vékony
falú, viszonylag jó megtartásúnak látszó ostracoda héjak jelenléte a bioklasztos 
mikrorétegekben azonban ezt a feltételezést valószínűtlenné teszi. Ez a 
fáciestípus tehát részben a távoli platformról, részben pelágikus környezetből 
származó karbonátszemcséket tartalmaz - hemipelagikus környezetet képvi-

10. ábra -> Packstone, platformról származó bioklasztokkal (mészszivacs töredékek) és apró lito
klasztokkal. Vh-1. sz. fúrás, 147,5 m (25x) 

Fig. 10 Packstone with bioclasts of platform origin (calcisponge fragments) and small lithoclasts. Core Vh-1, 
147.5 m (25x) 

11. ábra - > Packstone, platformról származó bioklasztokkal, középen mészszivacs töredékkel Vh-1. sz. 
fúrás, 161,4 m (50x) 

Fig. 11 Packstone with bioclasts of platform origin. A calcisponge fragment is visible in the middle of the 
photomicrograph. Core Vh-1, 147.5 m (50x) 
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selve. Mivel a disztális turbidit fáciessel 
együtt, azzal váltakozva jelenik meg, 
feltételezhető, hogy azzal lényegében 
azonos környezetben képződött, tehát 
a zagyárak között i nyugodt perió
dusok üledéklerakódását képviseli. 

Szivacstűs wackestone-packstone (sz). 
(14. ábra) Mikrit alapanyagban jelentős, 
olykor kőzetalkotó mennyiségű 
szivacstű (illetve szivacstű eredetű 
kalcit mold) jellemzi ezt a típust. Kevés 
radiolária és/vagy algaciszta utáni 
kalcit mold, f i lamentum töredék, 
vékonyhéjú ostracoda többnyire 
ugyancsak jelen van, olykor echino-
dermata töredékekkel és gyakran apró 
szénült növényi törmelékkel együtt. 
Mind a szerves anyagban gazdag 
laminites, mind a radioláriás és az 
algacisztás fácies felé á tmenete t 
mutató kifejlődéseit is megfigyeltük. A 

13. ábra Peloidos mikropátit. Vh-l . sz. fúrás, 72,2 m szivacstűs fácies a medence belsejében, 
(50x) fel tehetően annak viszonylag seké-

r . 1 3 D , ., , ., _ , _ , , . lyebb részein rakódhatott le. 
tig. 13 Peloidal microspante. Core Vh-1, 72.2 m (50x) 1 

12. ábra Kalkaleurit packstone és mudstone 
lemezek váltakozásából felépülő laminit. A 
vastagabb kalkaleurit rétegben gradáció is 
felismerhető. Disztális turbiditként értelmez
hető. Vh-1. sz. fúrás, 67,8 m (13x) 

Fig. 12 Laminite, consisting of alternation ofcalcisilt 
packstone and mudstone laminae. In the thicker 
calcisilt layer gradation is visible. It can be 
interpreted as distal turbidite. Core Vh-1, 67.8 m 
(13x) 
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Algacisztás wackestone-packstone (ac). 
(15. ábra) Mikiit alapanyagban jelentős, 
gyakran kőzetalkotó mennyiségben 
vannak je len 100-150 ц т mére tű 
moldok többnyire kalcit-, r i tkábban 
kovakitöltéssel. Ezekről többnyire csak 
szerves kőzettani vizsgálatokkal volt 
e ldönthető , hogy radiolária vagy 
algaciszta eredetűek (a 2. ábrán a két 
mikrofácies típust ennek megfelelően 
különí te t tük el). A gömb moldok 
mellett szivacstű, filamentum töredék, 
vékonyhéjú ostracoda többnyire elő
fordul, változó mennyiségű szénült 
növényi törmelék mellett. Az oldási 
maradék vizsgálatok alapján is igazolt, 
hogy az algaciszták a radioláriákkal sok 
esetben együtt találhatók (2. ábra), azaz 
azonos környezetben ülepedhettek le. 
Az algaciszták Tasmanites-típusú 

15. ábra Algaciszták és szivacstűk utáni kalcit 
moldokat tartalmazó wackestone. Vh-1 . sz. 
fúrás, 99,7 m (50x) 

Fig. 15 Wackestone with calcite molds after algal cysts 
™л sponge spicules. Core Vh-1, 99.7 m (50x) 

14. ábra Szivacstűs, peloidos wackestone. Vh-1. 
sz. fúrás, 105,5 m (25x) 

Fig. 14 Peloidal wackestone with sponge spicules. 
Core Vh-1,105.5 m (25x) 

bentosz algák szabadon lebegő (mero-
plankton) szaporítószerveinek marad
ványai, amelyek a medence belsejében 
halmozódtak fel. 

Radioláriás wackestone-packstone (ra). 
Mikrit alapanyagban jelentős, illetve 
kőzetalkotó mennyiségben vannak 
jelen radiolária utáni moldok kalcitos 
vagy kovás kitöltéssel. Egyéb bio-
klasztok (szivacstű, filamentum, ostra
coda) kis mennyiségben olykor ugyan
csak megfigyelhetők. Medencefácies, 
amely valószínűleg a szivacstűs fácies-
nél mélyebb medencerészeken kép
ződhetet t , az algacisztás fáciessel 
együtt a medence belsőbb részeit kép
viselheti. 

Homogén mudstone-wackestone (ho). 
Laminites szerkezetet, irányítottságot 
n e m mutat , kevés bioklasztot és 
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szénült növényi törmeléket tartalmaz mikrit-mikropátit alapanyagban. 
Filamentum töredék, vékonyhéjú ostracoda, algaciszta szórványosan előfordul. 
A kőzet szerves anyag szegénysége arra utal, hogy az üledékfelszín oxigénnel 
ellátott vízzel érintkezett. Olyan medencefáciesről van tehát szó, amely az 
oxigénhiányos vízréteg felső határa felett képződhetett. 

Elmosódottan sávos mudstone-wackestone (el). (16. ábra) A homogén és a laminites 
típus közötti átmenetnek tekinthető. Szerves anyagban dús, és kevésbé dús 
sávok, lencsék, lencsesorok figyelhetők meg, de határozott lamináció, illetve 
szerves agyag filmmel tagolt flázeres szerkezet nem látható. A laminites típushoz 
képest lecsökkent szerves anyag tartalom azt jelzi, hogy az üledékfelszín 
időnként az oxigénnel jobban ellátott zónába kerülhetett és megindult a szerves 
anyag degradációja. Az üledékképződés színtere tehát az oxigénhiányos vízréteg 
felső határa közelében lehetett. 

Laminites fácies (la). (27. ábra) Mikropátit, vagy finom dolopátit és apró szénült 
növényi törmelékben gazdag, többnyire piritcsomókat is tartalmazó mikro
rétegek váltakoznak, vagy a rétegződéssel párhuzamos, sűrűn ismétlődő szerves 
anyagos filmek tagolják a kőzetet. Algaciszták, ostracoda héjak, echinodermata 
váztöredékek olykor előfordulnak, a foraminiferák azonban teljesen hiányoznak. 
Oxigénhiányos medence fácies. Ezt jelzi a helyben élt bentosz maradványok 
szinte teljes hiánya és a bioturbáció legcsekélyebb nyomát sem mutató, rendkívül 
finom lamináció. Az amorf , illetve finom törmelékes szerves anyag mennyisé
gének ritmusos váltakozása miatti egészen finom (tizedmilliméteres) lamináció 
évszakváltozásokat tükrözhet. 

Aleuritos márga (al). Jelentős mennyiségű, kvarc anyagú kőzetlisztet tartal
mazó agyagos mudstone. Kevés gömb alakú, valamint szivacstű mold, ostracoda 
teknő esetenként előfordul. Gyakran sávozott, a sötétebb sávok agyagosabbak, 
továbbá szerves anyagban dúsabbak és többnyire piritesek. A laminites fácieshez 
hasonlóan oxigénhiányos medencében rakódhatott le, terrigén törmelék
beáramlás mellett. 

A szerves kőzettani vizsgálat eredményei 

A szerves kőzettani értékelés 36 db felületi, és 21 db vékonycsiszolat vizsgálata 
alapján készült. A vékonycsiszolatokat áteső normál, és ráeső gerjesztett fluoresz
cens fény megvilágítás mellett, 20 X és 50 X száraz objektívekkel vizsgáltuk. A 
felületi csiszolatok mérését és átnézését 20 X és 50 X olajimmerziós objektívek 
alkalmazásával, normál és gerjesztett fluoreszcens fény megvilágításban 
végeztük. A termikus érettségi vizsgálathoz a vitrinitreflexió mérések az alap 
mikroszkópot kiegészítő MPV-SP mikrofotométer rendszerrel történtek. 

A vizsgált sorozat szerves anyag összetétele és az egyes alkotók aránya a 
fúrásban közel állandó. A szárazföldi eredetű macerálok relatív mennyisége, a 
vitrinit (huminit) és inertinit aránya a teljes szerves anyag 10-15%-át teszi ki. A 
vitrinit igen jó megtartású, 20 -50 цт átmérőjű humotelinit formájában látható, 
de helyenként néhány száz mikron hosszú szövetdarabok is megfigyelhetők. A 
telinit mellett gyakori a korpohuminit jelenléte is. Az inertinit leggyakrabban 
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iner todetr ini tként található, de fel
oxidált vitrinit szemcsék és a háttérből 
beszállítódott pernye anyag is számot
tevő mennyiséget mutat a mintákban. 

A minták szerves anyagának na
gyobb részét liptinit és a liptinit má
sodlagos korai degradációjával képző
dött bituminit alkotja. 

A liptinit-csoport alak alapján 
elkülöníthető alkotóit a fő tömeget adó, 
algaszőnyeget képző laminált alginit 
(18. ábra), a vastagfalú 100 /xm 
nagyságú Tasmanites típusú algák, 
a lárendel ten vékonyfalú egysejtű 
algák, soprinit/ pollenit és nyomokban 
rezinit alkotják. A teljes liptinit 
mennyiség 40-90%-át a laminált alginit 
részleges degradációjával képződött 
liptodetrinit teszi ki. 

Az ép laminált alginit szövetek 
1 0 0 - 2 0 0 /um hosszú lemezeket is 

17. ábra Szerves anyagban gazdag, laminites 
mikrofácies, algaciszta töredékekkel. Vh-1. sz. 
fúrás, 112,4 m (25x) 

Fig. 17 Laminitic microfacies with algal cysts, rich in 
organic material. Core Vh-1,112.4 m (25x) 

16. ábra Elmosódott, hullámos laminációjú 
szöveti típus. Vh-1. sz. fúrás, 141,2 m (13x) 

Fig. 16 Blurred, wavy lamination. Core Vh-1, 
141.2m (Пх) 

alkothatnak, melyek minden esetben 
az egykori felszín morfológiáját kö
vetik. Ráeső normál fényben barnás
szürkék, áteső fényben világosbarna 
színűek. Gerjesztés hatására fluoresz
cencia színük élénk sárga, bontottabb 
állapotban vöröses narancs színű. 

A vastagfalú Tasmanites típusú algák 
színe vékonycsiszolatban sárgásbarna, 
felületi csiszolatban ha lvány sárga, 
vagy áttetsző. Gerjesztett fényben a 
degradáció és más korai diagenetikus 
változások hatására a fluoreszcencia 
szín sárgászöldtől a okkersárgáig 
változik. A vékonycsiszola tok és a 
polírozott felszíni min ták vizsgálata 
alapján azt tapasztaltuk, hogy a többé-
kevésbé átkovásodott min ták lumi
neszcenciája a kék-zöld szín irányába 
tolódott el. Az átkovásodás mértékét és 
az algaciszták jelenlétét e jellegzetes 
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lumineszkáló tulajdonság alapján lehetett rögzíteni. Részleges átkovásodás volt 
megfigyelhető a 99,7; 101,3; 106,2; 115,65; 128,5; 128,9; 141,2; 141,7; 145,3; 190,6; 
201,6; 206,7; 209,5 m-ből származó mintákban. Többségükben a szerves 
vázmaradvány még felismerhető volt, de a 101,3; 141,7; 145,3; 190,6; 201,6; m-ből 
származó mintákban csak átkovásodott, az egykori fal anyagában zöldessárgán 
fluoreszkáló szerkezetek alapján lehetett azonosítani az algákat. 

A vékonyfalú algák gyakorisága az előző két típushoz képest alacsony. Ezek 
2 0 - 3 0 |itm hosszú, 1-2 /um falvastagságú formák, melyek a bituminites, lipto-
detrinites, szerves anyagban dús szakaszokon fordulnak elő. Felismerésük 
alakjuk és erős sárga fluoreszcencia színük alapján történt. 

A sorinit/pollenit macerálok előfordulása még ritkább, mint a vékonyfalú 
algáké. Ezek elkülönítését a többi alakos maceráltál narancssárga, közepes 
intenzitású fluoreszcenciájuk teszi lehetővé. 

A liptodetrinit, mely döntően a laminált alginit degradációjával képződött, 
2 -10 /xm-es erős sárga, vagy vöröses-sárgába hajló színnel fluoreszkáló lencsék 
formájában található, mely a nem fluoreszkáló bituminitben mozaikszerű 
szövetet mutat (18. ábra). 

A hidrogénben gazdagabb szerves anyag degradációjával képződött bituminit 
a minták nagy részében megtalálható. A bituminit normál fény megvilágításnál 
barnásszürke sötétszürke színű, ráeső fényben erősen mikritesedett szövetet 
mutat. A laminált minták esetében a szerves anyagban szegényebb szakaszokon 
a karbonátos alapanyag kristályait hálószerűén veszi körül. Az erősebben 
átkristályosodott (dolomitos) mintákban a bontott laminites szövet egy-egy kris
tály mentén meg is szakadhat. A liptinit, bituminit mennyiségi megoszlása a 
sorozaton belül változatos, a korai diagenetikus körülményektől függően a 
bituminit a teljes szerves anyag 30-85% -át képviseli. 

A szerves anyag összetétele alapján megállapítható, hogy a vizsgált szakaszon 
a szerves anyag beszállítódás és újratermelődés mértéke közel azonos volt. A 
szárazföldi eredetű növényi maradványok mennyisége ugyan kicsi a helyben 
képződött szerves anyaghoz képest, de figyelmet érdemel. A szárazföldi eredetű 
szerves anyag jelenléte és pernye származékok akkumulációja parthoz közeli 
üledékképződést valószínűsít. A teljes szerves anyag egyes mintákban tapasztalt 
mennyiségi különbségei a szerves-kőzettani kép alapján csak a konzerválódás 
feltételeitől függtek. így a szerves anyagban szegényebb, jobbára csak bituminitet 
és inertodetrinitet tartalmazó szakaszokon a korai diagenetikus folyamatok 
eredményeként csak töredékét találjuk meg a képződött szerves anyagnak. 
Vagyis azokban az időszakokban, amikor az üledékképződési felszín oxigénnel 
jobban ellátott volt, a szerves anyag nagy része megsemmisült, lebomlott. A 
szerves anyag felemésztésében a korai diagenetikus folyamatok mellett a 
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18. ábra Szerves kőzettani alkotók a Vh-1. sz. fúrás 223,6 m mintájában. Fluoreszcens gerjesztés mellett 
olajimmerzióval készült kép. Jelmagyarázat: V: vitrinit; In: inertinit; LD: liptodetrinit; LA: laminált 
alginit; Bi: bituminit; Q: kvarc; P: pirit 

Fig. 18 Organic consituents in the 223.6 m sample of core Vh-1. The photomicrograph was made by fluorescent 
agitation with oil immersion. Legend: vitrinite; 1: inertinite; LD: liptodetrinite; LA: laminitic alginite; Bi: 
bituminite; Q: quartz; P: pyrite 

befogadó kőzet újra-, vagy átkristályosodásának lehetett fontos szerepe, mely a 
lamintes szövet deformációját is okozta. 

Termikus érettségi mérések adatai alapján a szelvény átlagos vitrinitreflexiója 
0,34%, éretlen. A bituminitek mikrinitesedése és a 190,6 m alatti mintákban 
többször megfigyel t migrabi tumenek megje lenése miatt azonban további 
vizsgálatok szükségesek. 

A rétegsor őskörnyezeti értelmezése 

A vizsgált szelvény őskörnyezeti értékelését a 2. ábra, a fáciesek kapcsolatát 
bemutató üledékképződési modellt a 19. ábra mutatja. 

A rétegsor alsó szakaszán a szerves anyagban gazdag, laminites (la), vagy 
elmosódott laminációt mutató (el) olykor homogén (ho) dolomikropáti t 
kőzettípus jel lemző, melyben radioláriákban és algacisztákban gazdag mikro
rétegek is megjelennek. Ezek a kőzettípusok rétegzett vizű, a felső rétegben 
nutriensekben gazdag, nagy bioproduktivitású, az alsó vízrétegben oxigén-
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intraplatform medence küszöb- eupelágikus 
platform intraplatform basin csatorna medence 

br at dt pw sz ac ra la el ho threshold eupelagic 
chanell basin 

19. ábra A „Hármashatár-hegyi medence" üledékképződési modellje. A 0 2 szimbólum mérete a víz 
oldott oxigéntartalmára utal. A fáciestípusokat képződési helyét jelölő rövidítések (br, at, dt, sz, ас, га, 
la, el, ho) magyarázata a szövegben található 

Fig. 19 Sedimentological model of the „Hármashatár-hegy Basin". Size of symbol Oz refers to the oxygen content 
of the water. Explanation of the abbreviations (br, at, dt, sz, ac, ra, la, el, ha) is in the text 

hiányos medencében képződtek. A felső vízréteg, legalábbis időszakosan nagy 
produktivitását az egyes szintekben kü lönösen magasnak tekinthető Ba 
koncentráció is alátámasztja ( D Y M O N D et al. 1992; B E L L A N C A et. al 1999) 

A fentiek alapján az üledékgyűjtő intraplatform medence lehetett, melyet a 
nyílt tengertől szigetek, illetve szigetplatformok sora választhatott el. A nyílt 
tengerrel való kapcsolatot a platformok közti csatornák biztosíthatták (20. ábra). A 
nagy bioproduktivitás előfeltétele, hogy a felső vízrétegbe nutriensekben gazdag 
víz jusson. Ez jel lemzően a feláramlási zónákban valósulhat meg. A feláramló, 
nutriensekben gazdag víz a platformok közti csatornákon át juthatott be az 
intraplatform medencékbe, lehetővé téve a plankton szervezetek elszaporodását 

20. ábra A dunántúli-középhegységi szerkezeti öv ÉK-i részén ismert intraplatform medencék 
ősföldrajzi modellje 

Fig. 20 Palaeogeographic model for the intraplatform basins in the NE part of the Transdanubian Range Unit 
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a felső vízrétegben (eutrofizáció). A cirkuláció csak a felső, azaz a csatornák fenék
szintje feletti vízrétegben folyt, míg a medence mélyebb részeit valószínűleg 
megnövekedett sótartalmú, nagyobb sűrűségű víz tölthette ki. A nagy produk
tivitás miatt az alsó, pangó vízrétegben oxigénhiányos környezet alakult ki, alján 
anoxikus iszapréteggel, mikrobiális szövedékkel. Valószínű, hogy az alsó szaka
szon jellemző dolomit képződése is az elzáródáshoz köthető és a mikrobiális 
dolomitképződési modellel ( V A S C O N C E L O S & M C K E N Z I E 1997) magyarázható. 
Eszerint a dolomitképződést, az oxigénhiányos aljzatú medencékben a mikro
biális szulfát-redukció teszi lehetővé, illetve katalizálja azáltal, hogy a dolomit
kiválást gátló szulfátot eltávolítja a rendszerből. A dolomit kicsapódás a 
víz/üledék határon, az anoxikus iszaprétegben, illetve közvetlenül alatta folyik. 

A kalciton és dolomiton mért 5 1 8 0 és 5 1 3 C izotóp értékek (a méréseket 
H E R T E L E N D I és munkatársai végezték 1993-ban) három mezőben csoportosulnak 
(5. ábra). Jól elkülöníthetők a normál tengervízből képződött dolomitok, amelyek 
mért izotóp értékei a heteropikus Dachsteini Mészkő szubtidális fáciesén mért 
értékekkel ( B A L O G et al. 1999) egyeznek meg. Más részük viszont az evaporáció 
következtében módosult izotóp összetételt mutat, de a Fődolomitban mértnél 
kisebb 5 1 3 C értékekkel. Itt említjük meg, hogy a kalciton mért értékek alapján egy 
hidrotermális hatás is megállapítható, melyet a zárványhomogenizációs 
vizsgálatok (52,6 m; 98,3-101,5 m; 164,3 m-ből összesen 22 mérés) is alátámasz
tanak: 120-170 °C uralkodó hőmérséklettartományt jelezve ( V E T Ő N É Á K O S É., 
szóbeli közlés). A hidrotermális hatást a korai medencefelnyüási folyamatokkal, 
vagy a későbbi fiatal mezozoos vagy paleogén magmás tevékenységgel ( K O R P Á S 
& K O V Á C S V Ö L G Y I 1996) hozhatjuk kapcsolatba. 

A szelvény alsó szakaszán több szintben megfigyelt szinszediment törések, 
mikrovetők, üledékcsúszásos szerkezetek és breccsásodás a többé-kevésbé 
konszolidált üledék enyhe lejtőn való megcsúszására utalnak. A lejtő stabilitá
sának csökkenésében tektonikai hatásoknak, földrengéseknek is szerepe lehetett. 
Az üledékcsúszásos szakaszok feltehetően a platformot a medencével összekötő 
lejtő alsó részét képviselik. E szakasz egyetlen mintájában találtunk csupán 
valószínűleg a platformról származó bioklasztot (át). 

Az első biztosan platformról származó litoklaszok és bioklasztok a 182,4-188,6 
m közötti tűzköves mészkőben jelennek meg. Ez tehát a lejtő alsóbb részét, illetve 
közvetlen előterét képviselheti. 

Feljebb ismét a szerves anyagban gazdag sávos, illetve laminites kőzettípusok 
(la és el típus) uralkodnak, de a platformról származó lito- és bioklasztokat 
tartalmazó (át) rétegek betelepülésként rendszeresen megjelennek. Ez azt jelenti, 
hogy a lerakodási terület az elzárt intraplatform medence belsejében lehetett, 
ahová vízáramlással időnként bejuthatott a platformról származó finom 
törmelék. 

121,0-130,0 m között ugyancsak a laminites kőzettípus dominál agyagosabb és 
finom bioklasztos mikrorétegek váltakozásával, olykor algacisztákban gazdag 
rétegekkel valamint üledékes breccsát és átülepített bioklasztokat tartalmazó (át) 
betelepülésekkel. A breccsa betelepülések a nyugodt medencebeli szedimentációt 
időnként megzavaró törmelékfolyások lejtőlábi üledékeként értelmezhetők. 
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Figyelmet érdemel, hogy a dolomittartalom innen kezdve lecsökken, a szel
vény felsőbb része gyakorlatilag dolomitmentes. Ez a klíma humidabbá válására 
utalhat, amit a kaolinit feldúsulása is jelez. 

A 96,0-121,0 m közti szakaszt a szivacstűs (sz) és a radioláriás-algacisztás (ra) 
medenceüledékek jellemzik. Bár a szivacstűs fácies valószínűleg a medence seké
lyebb, a radioláriás és algacisztás fácies pedig a medence mélyebb övezetében 
képződhetett, e fáciesek váltakozása és köztük az átmenet teljes spektruma arra 
utal, hogy lényeges területi- és mélységkülönbség közöttük nem lehetett. 

A 96,0 m feletti szakaszt egyrészt az aleuritos márga fácies (al) megjelenése, 
másrészt a disztális turbidit (dt) és a peloidos wackestone (pw) dominanciája 
jellemzi. Az üledékképződés tehát részben a hemipelágikus, disztális lejtőlábi, 
részben medencebelseji környezetben folyt. Lényeges környezeti változásra utal 
az, hogy a korábbiaktól eltérően a medencébe távoli forrásból időnként jelentős 
mennyiségű terrigén kőzetliszt szemcseméretű sziliciklaszt, valamint kaolinit 
került be. Ez a klíma humidabbá válásának folytatódását jelzi, amelynek jelei a 
dolomitosodás megszűnésével már korábban is megmutatkoztak. 

Bio- és kronosztratigráfia 

A fúrás által feltárt triász rétegsor mintáiból palynológiai, foraminifera és radio-
lária vizsgálatok készültek, melyek értékelését összefoglalóan az alábbiakban 
közöljük. 

Palynológia: 

A fúrás triász rétegsora 248,5 és 62,2 m mélységközben kevés és gyenge 
megtartású sporomorphát tartalmazott (22. ábra). A megtartási állapot az erős 
biodegradáció, míg az alacsony példányszám a szárazföldtől való nagyobb 
távolság következményeként értelmezhető. 

Biosztratigráfiai szempontból értékelhető spóra és pollen anyagot csupán a 
245,1-247,6 m, 235 ,2-236 ,2 ,130 ,7 m, 105,5 m és 92,6 m mélységközben harántolt 
képződmények tartalmaztak (7. és 17. tábla). Az algacisztákat képviselő Oraveczia, 
Vadaszia és Tytthodiscus nemzetségek a 235,5-236,2 m mélységközben jelennek 
meg és 102,0 m-ig követhetők. A palynosztratigráfiai értékelésnél figyelembe vett 
taxonokat a biosztratigráfiai táblázatban tüntettük fel. 

A nori/rhaeti emeletek határát 130,7 m-nél lehetett megvonni, az alábbi indok
lással: 

- A nori emeletbe sorolható 245,1-247,6 m és 235,2-236,2 m mélységközök 
képződményeinek sporomorpha együttesei után, a rétegsorban felfelé haladva, 
130,7 m-nél jelentkezik először olyan megtartású és mennyiségileg is értékelhető 
asszociáció, amelyben az Operculati csoport tagjai közül a Classopollis classoides 
(Pf. 1953) Poe . et J A N S . 1961, Classopollis visscherii G Ó C Z Á N 1997, Corollina meyeriana 
(Ю. 1960) V E N K . et G Ó C Z Á N 1964 együttesen elérik a rhaeti emeletre jellemző 5 0 -
90%-os dominancia értéket. Itt megközelítik a 90%-ot. 
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21. ábra A Vh-1. sz. fúrás triász rétegsorának biosztratigráfiai adatai és kronosztratigráfiai tagolása. A 
foraminiferák közül a "-al megjelöltek a platformon élt alakok 

Fig. 21 Biostratigraphic data and chronostratigraphk subdivision of tlw Triassic succession in the core Vh-1. 
Foraminifcrs marked by symbol* were lived on the plaform 
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- Ebben a mélységközben jelenik meg a középső-rhaeti akméjú Riccisporites 
tuberculatus L U N D B L A D 1 9 5 4 . 

- Ettől a mélységköztől vehető következetes előfordulásúnak a dél-zalai 
„kösseni rétegek"-bői leírt Dictyophyllidites cymbatus V E N K . et G Ó C Z Á N 1 9 6 4 . 

E három jelentős palynosztratigráfiai adat egyértelműen jelzi a rétegsor 
1 3 0 , 7 m feletti szakaszának a rhaeti emeletbe való tartozását. 

Foraminifera: 

A vizsgált rétegsorból jó megtartású, jól értékelhető foraminifera fauna csak 
néhány mintából került elő (III, IV, tábla). Sem az eredeti üledékképződési 
feltételek (a/ oxigén hiányos zárt medence; b/ nyíltvízi, parttávoli életterek; cl 
törmelékes, zavart lejtőüledékek), sem a képződményeket ért utólagos 
változások (átkristályosodás, sztilolitosodás, több generációs repedés rendszerek) 
n e m kedveztek a bentosz foraminifera asszociációk kialakulásának, 
megmaradásának illetve megőrződésének. A meghatározott taxonokat és 
mélység szerint előfordulásukat a biosztratigráfiai táblázatban tüntettük fel (21. 
ábra). 

A meghatározott foraminiferák - a pontszerű mintavételt jelentő vékony-
csiszolatokban - csak néhány példányban fordultak elő. Mivel általában nori és 
rhaeti emeletekből egyaránt ismert taxonokról volt szó, biosztratigráfiai érté
kelésük meglehetősen nehéz. A nori/rhaeti határ kijelöléséhez K R I S T A N - T O L L M A N N 
1 9 6 0 és 1 9 7 0 munkáit alapul véve a következő megállapításokra jutottunk: 

- A Variostoma crassum K R I S T A N - T O L L M A N N jelenléte alapján a 1 8 5 , 6 m-ben 
harántolt réteg nori korú. 

- A Variostoma cochlea K R I S T A N - T O L L M A N N és a Diplotremmina subangulata 
K R I S T A N - T O L L M A N N jelenléte alapján a 1 3 0 , 1 m-ben harántolt réteg rhaeti. 

A nori/rhaeti határ tehát a 1 8 5 , 6 m és a 1 3 0 , 7 m közötti mélységközben 
valószínűsíthető. 

Meg kell említenünk még az Alpinophragmium perforatum F L Ü G E L egyetlen, de jó 
megtartású példányának 1 4 3 , 1 m-ben való előfordulását. Ez a ritka faj rhaeti 
zátonykörnyezetekből ismert az Alp-Mediterrán régió számos lelőhelyéről. 
Egyetlen nori előfordulásáról S E N O W B A R I - D A R Y A N , S C H Ä F E R és A B A T E ( 1 9 8 2 ) 

számoltak be. Ezt az egyetlen adatot is figyelembe véve, e faj alapján 
rétegsorunkban nem indokolt a nori/rhaeti határnak 1 4 3 , 1 m-ben való kijelölése. 
A 7 7 , 9 m-ben azonosított Hoyenella inconstans (MICHALIK-jENREjAKOVA-BoRZA)-t a 
szerzők Glomospirella fatrica néven írták le a Nyugati-Kárpátok Fátrai Formáció
jából, a „kösseni rétegek" fedőjéből, rhaeti emeletbe sorolt képződményekből. 
Azóta R E T T O R I ( 1 9 9 5 ) az általa felállított Hoyenellidae család Hoyenella 
nemzetségébe sorolta, majd K A M O U N et al. ( 1 9 9 4 ) felvázolták a faj addig ismert 
földrajzi elterjedését a szlovákiai típuslelőhelyen kívül a Déli-Alpok, az 
Appeninek, Szardínia és Tunézia területén, mindenhol rhaeti képződményekből. 

A Csővár-1. sz. fúrás rétegsorában a rhaeti emelet kezdetét e faj megjelenésével 
rögzítettük ( H A A S et al. 1 9 9 7 ) . 



HAAS } . et al: Felső-triász medence- és lejtőfáciesek a Budai-hegységben 401 

Radiolária: 

Radioláriák a fúrás triász szakaszán szinte végig előfordulnak. A legtöbb 
esetben csupán átkalcitosodott vázaik látszanak a vékonycsiszolatokban. 
Kovavázú példányokat csupán a 112-121,1 m közötti szakaszról sikerült kioldani 
a mészkövekből (21. ábra). Ezek között viszonylag jó megtartású példányok is 
előfordultak (V, VI, VII. tábla). A sztratigráfiai értékelést nehezítette, hogy a 
legfelső triász radiolária sztratigráfia ma még meglehetősen kevés adatra épül. A 
Pseudoacanthocircus nemzetség képviselőinek viszonylag gyakori előfordulása a 
rhaeti emeletre utal. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy előkerült néhány olyan 
taxon is (Canoptum cf. poissoni P E S S A G N O , Crucella prisca K O Z U R et M O S T L E R , 

Gorgansium morganense P E S S A G N O et B L O M E ) , amelyeket ez ideig csupán a jurából 
ismertettek. Ugyanakkor meglehetősen gyakoriak a Veghicyclia nemzetségbe 
tartozó példányok, amelyek máig csak a triász időszakból kerültek elő. 

A radiolária vizsgálat eredményeit a foraminifera és palynológiai adatokkal 
összevetve állíthatjuk, hogy a 112,0-121,1 m közötti szakasza a rhaeti emeletbe 
tartozik. 

A biosztratigráfiai vizsgálatok eredményeit összefoglalva azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy a Vh-1. sz. fúrás rétegsorában a nori/rhaeti emeletek határa 
130,7 m és 185,6 m közötti mélységközben valószínűsíthető. Ezt a 130,7 m-ből 
származó rhaeti palynosztratigráfiai adatok, és a 185,6 m-ből származó nori 
foraminifera adatok támasztják alá (20. ábra). 

A Hármashatár-hegyi vonulat íontosabb felszíni feltárásai 

A Mátyás-hegyi kőfejtőben lévő feltárás a Mátyáshegyi Formáció klasszikus 
szelvénye. Az egykori kőfejtőfal alját jelenleg törmelék fedi, de egy, az 1930-as 
években készült fénykép (PÁVAI V Á J N A 1934) jól mutatja a ma csupán eredeti 
helyzetéből kimozdult tömbökben tanulmányozható tűzköves mészkő szálban 
álló, meredek dőlésű, gyűrt rétegeit a jelenleg is jól feltárt, ugyancsak gyűrt, 
tűzköves dolomit alatt. A két rétegcsoport közötti érintkezés valószínűleg 
tektonikus. 

A barnásszürke mészkő mudstone, wackestone szövetű, peloidos mikrit, illetve 
mikropátit, kevés radiolária, ostracoda, echinoidea és foraminifera marad
vánnyal. Medencefácies, amely a Vh-1. sz. fúrásnál leírt peloidos wackestone 
fácieshez áll közel. 

A szürke, vékonyréteges, tűzköves dolomit is mudstone, wackestone szövetű, 
kevés bioklaszttal. Medencefáciesű képződmény, vékonyhéjú kagyló (filamen-
tum) és ostracoda maradványokkal. 

K O Z U R és Моек (1991) szerint a tűzköves dolomit nori, míg a mészkő rhaeti 
korú. D O S Z T Á L Y radiolária vizsgálatai (VII, IX. tábla) a dolomit nori korbesorolását 
megerősítették. A feltárás felsőbb részének aljáról vett minta oldása során jó 
megtartású conodonta került elő, amely K O V Á C S S. szerint (szóbeli közlés) 
Metapolygnathus abnaptis ( H U C K R . ) és M. slovakensis (Koz.) közti átmenti alak, és az 
alaun (középső-nori) aljára utal. 
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A Hármashatár-hegy ÉK-i oldalán, a Guckler sétaút mentén és fölötte a 
hegyoldalban számos helyen figyelhető meg vörös tűzkőgumókat, tűzkőlencsé
ket tartalmazó, szürke dolomit kibúvása. A legjobban feltárt szakasz a Guckler-
sziklacsoport, amelynek a sétaút menti részét Nelly-pihenőként jelzik. 

Az útmenti sziklák és az út fölötti hegyoldal alsóbb részének kibúvásai is 
meredeken dőlő, helyenként gyüredezett, világos szürke, szürkésbarna, vékony
réteges vagy közepes rétegvastagságú, sötétvörös tűzkőgumókat, illetve a 
rétegződéssel párhuzamos tűzkőlencséket tartalmazó dolomitból állnak. 

A hegyoldal felsőbb részén lévő sziklákban csaknem függőlegesen álló, 
vékonyréteges,' vékony, vörös tűzkőrétegekkel tagolt dolomit váltakozik 
laminites dolomittal, amelyben üledékroskadásra utaló jellegek, a diagenezist 
követő korai breccsásodás nyomai is megfigyelhetők. A laminites kőzettípus 
eredeti kőzetszöveti jellegei vékonycsiszolatban kevéssé látszanak. A mikrosávos 
jelleget az 1-3 m m vastag sötétebb dolomikropátit és világosabb finom dolopátit 
váltakozása adja. Helyenként - a mikrorétegzettséghez kötődve vagy szórtan -
pirit jelenik meg, ami eredetileg valószínűleg szerves anyagban dús üledékhez 
kapcsolódhatott. Ritkán szerves anyag filmes, flázeres szövet is megfigyelhető. 
Mindez a Vérhalom-1. fúrás rétegsorának laminites fáciesére emlékeztet. 

A laminites kőzettípus törmelékben és kisebb kibúvásokban a Hármashatár
hegy csúcsáig követhető, ahol nagyobb területen táródik fel. Dőlésváltozása 
feltehetően üledékcsúszáshoz köthető, egyes rétegekben a korai breccsásodás 
ugyancsak megfigyelhető. 

A Hármashatár-hegy oldalában és csúcsánál kibúvó laminites tűzköves 
dolomitot K O Z U R & Моек (1991) a noriba sorolta. 

A Hármashatár-hegy DNy-i oldalán breccsásodott, olykor koptatott klasztokat 
tartalmazó dolomit jelenik meg. Ez a breccsás dolomit végig követhető az Újlaki-
hegyen, annak csúcsáig. A hegy tetején lévő apró kővágógödrökben vékony
réteges dolomitba rétegszerűen betelepülő dolomitbreccsa is megfigyelhető. 
Ebben a rétegcsoportban találhatta a V Í G H (1933) a Monotis-os faunaegyüttest, de 
a lelőhelyet pontosabban nem ismerjük. Az Újlaki-hegy Ny-i oldalán található 
dolomitbreccsa, illetve konglomerátum is bizonyosan üledékes eredetű. A törme
lékszemcsék közt többféle dolomit típus figyelhető meg. A szemcsék közti 
kötőanyag durvább kristályos dolopátit. Nem zárható ki viszont, hogy ez a kőzet 
már az eocénben keletkezett. 

A Csúcs-hegy oldalában lévő feltárások tűzköves dolomitja K O Z U R & Моек 
(1991) szerint felső-nori (sevati)-rhaeti korú. Fedőjében a Guckler út mentén 
sötétszürke, szürkésbarna, lemezes, vékonypados, afanitos mészkő települ, 
amely helyenként laminált márga betelepüléseket tartalmaz. E lapos dőlésű 
rétegcsoport vastagsága a 70 m-t nem haladja meg. Hasonló kifejlődésű 
mészkövet tártak fel a Csúcs-hegy DK-i részén tervezett közműalagút 
építésföldtani célú fúrásaiban is ( K L E B szóbeli közlés). 

A pesthidegkúti Kálvária-hegyen szürke dolomitra szürke vastagpados 
tűzköves dolomit települ szegényes faunaegyüttessel (holothurioidea szklerit, 
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szivacstű, ostracoda) ami sekélytengeri gyengén túlsós környezetet jelez ( K O Z U R 
& Моек 1991). Ennek fedőjében mintegy 50 m vastag jól rétegzett bitumenes 
márgás mészkő, dolomitmárga, mészkő váltakozásából álló rétegcsoport 
található, melyből gazdag holothurioidea és nagy egyedszámú, de monospeci-
fikus conodonta fauna került ki. Az utóbbi elzárt medence környezetet jelez. Kora 
középső-karni ( K O Z U R & Моек 1991). 

Az Irhás-árok-sas-hegyi vonulat fontosabb feltárásai 

A Budai-hegység déli részén, a Sas-hegy, Farkas-völgy, Ördög-orom, Rupp-
hegy, Tűzkő-hegy, Nap-hegy vonulatában ugyancsak találhatók tűzköves 
dolomit kibúvások. E rétegek sztratigráfiai helyzetéről azonban igen kevés 
megbízható adat áll rendelkezésre. A legjobban feltárt ördög-oromi kőfejtő 
meglehetősen sok brachiopodát tartalmaz (Lingula - L Ö R E N T H E Y 1 9 0 7 ) , ezek 
korszerű újrafeldolgozása azonban még várat magára. Az eocén bázistörme
lékben talált Östren montiscaprilis az egyetlen olyan ősmaradvány amelyet felső-
karni korjelzőnek minősítettek ( K U T A S S Y 1 9 2 6 ) , de a példány eltűnt és többen 
kétségbe vonják a határozás helyességét. A mikrofosszüia vizsgálatok (radiolária, 
conodonta) egyelőre nem vezettek eredményre, így biosztratigráfiai támpontunk 
alig van. A tűzköves dolomit települési helyzetéről annyit mondhatunk hogy 
Budaörs környékén a Budaörsi Dolomittal lehet kontaktusa, de a Nap-hegyen, 
ami ebből a szempontból a legjobban tanulmányozható, nem állapítható meg a 
kontaktus jellege. A Sas-hegyen karni fődolomittal érintkezik, de valószínűleg 
tektonikusán. A tektonikus kontaktusok ellenére a legvalószínűbb a W E I N ( 1 9 7 7 ) 
által összeállított rétegsor, amely szerint a tűzköves dolomit kőzetfajták a 
Budaörsi Dolomitra települnek, fedőjük pedig a felső-karni Fődolomit. 

A tűzköves dolomit legjobb feltárásait az Ördög-orom kőfejtői adják, 
melyekben két kifejlődés egyértelműen elkülöníthető. A domb déli oldalának 
felhagyott kőfejtője meredeken dőlő, szürkésbarna, vékony-közepes réteg
vastagságú laminites dolomitot tár fel, vékony sötétszürke tűzkő sávokkal. Egyes 
padokban autigén breccsásodás is megfigyelhető és szinszediment törések, 
üledékroskadásra utaló szerkezetek is láthatók. A dolomit szöveti jellegei kevéssé 
őrződtek meg. A laminites kőzettípus elmosódottan sávozott, sötétebb 
mikropátos és világosabb finom pátos sávok váltakoznak. Olykor a rétegződés 
szerinti limonitos (eredetileg pirites) sávok is megfigyelhetők. A dolomitban 
kevés kvarc kőzetliszt, valamint ritkán apró bioklaszt (filamentum ül. szivacstű 
töredék) található. 

Az Ördög-orom Farkas-völgy felé néző északi oldalán a világos barnásszürke 
dolomit 2 0 - 4 0 cm vastag rétegeit 5 cm vastag tűzkő rétegek, illetve lencsesorok 
tagolják. 

A Rupphegy tetején apró kibúvásokban és törmelékben a laminites kőzettípus 
figyelhető meg. A budaörsi Tűzkő-hegy tetején katonai árkok viszonylag nagy 
területen tárják fel a tűzköves dolomit sötét, barnásszürke, vastagpados 
változatát, melyben 1 0 - 1 5 cm átmérőjű sötétszürke tűzkőgumók találhatók. A 
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kőzet eredeti szöveti jellegei nem ismerhetők fel. A dolomikropátit, finom 
dolomikrit mátrixban csupán néhány gömbszerű bio(?)mold látható. A Nap-hegy 
északi oldalán sárgásbarna tűzkőgumós dolomit figyelhető meg apró 
kibúvásokban, de jórészt az eocén bázisbreccsájában lévő törmelékként. 

Tovább NyÉNy felé tűzköves dolomit elszigetelt feltárásai ismertek (Budakeszi: 
Mária-szurdok, Végvári-szikla, Szénás-zug, Sorrentói-sziklacsoport) fekete és 
vörös tűzkövekkel, világosszürke tűzkőgumókkal ( W E I N 1974). A Budakeszitől 
délre lévő Mária-szurdok, és a Szénás-zug területén található vékony, illetve 
közepes rétegvastagságú világosszürke, drapp, olykor sávos, szórtan tűzkő
gumós képződmény a vékonycsiszolatos vizsgálatok szerint erősen átkovásodott 
kvarckőzetlisztes márga, illetve aleurolit. 

A Budakeszi-1. sz. karsztvízszint-megfigyelő kút 121 m vastagságban tárt fel 
agyagos-márgás betelepüléseket és 1-4 cm vastagságú tűzkőrétegeket és 
gumókat tartalmazó dolomitot. A Budakeszi Bu-3. sz. bauxitkutató fúrás laminált 
agyagkő betelepülésekkel tagolt sötétszürke, kovás, pirites dolomitot harántolt 
mintegy 50 m vastagságban. 

Az Irhás-árok-sas-hegyi vonulat (beleértve a Budakeszi környékét is) tűzköves 
dolomit képződményeire vonatkozóan perdöntő koradattal nem rendelkezünk, 
sőt, a kőzetek átkristályosodása miatt a litofáciesekre nézve is kevés az adat. Nem 
kizárt, hogy e vonulat képződményei is a felső-triász nagy részét képviselik. A 
térképezési adatokat is figyelembe véve azonban valószínűbbnek látszik az, hogy 
a medence fáciesű tűzköves dolomit a Budaörsi Dolomit és a Fődolomit között 
települ, és ennek megfelelően a julit és a tuvali alsóbb részét képviselheti. 

Rétegtani- és fácieskapcsolatok 

A fentiekben közölt vizsgálatok eredményei, illetve a rendelkezésre álló 
irodalmi adatok alapján a Budai-hegység felső-triász képződményeinek rétegtani 
kapcsolatait a 22. ábra mutatja, melyen a Vérhalom téri fúrás szelvényét is 
ábrázoltuk. Az ábrán a Dunántúli-középhegység szomszédos kifejlődési egysé
geinek (Dél-Gerecse és a Csővári rög) általános rétegsorát is feltüntettük, 
melyekkel a budai-hegységi terület a legszorosabb ősföldrajzi kapcsolatban 
lehetett. 

A ladinban nagy kiterjedésű „Budaörsi platform" tagolódása valószínűleg a 
karni korai szakaszában kezdődött meg. Megítélésünk szerint a Budai-hegység 
DNy-i része, azaz a Irhás-árok-sas-hegyi fáciesöv a Zsámbék környéki fúrásokból 
ismert karni medencefáciesek peremi kifejlődésének tekinthető. A Zsámbék-14. 
sz. alapfúrás ugyanis a Budaörsi Dolomit és a Fődolomit között alsó-juli (koráb
ban cordevolei) elzárt medence fáciesű márgát (Veszprémi Márga alsó tagozata), 
felső-juli, nyíltabb medence fáciesű tűzköves mészkövet, a tuvaliba sorolható 
tűzköves dolomitot, majd márgát, agyagos mészkövet (a Veszprémi Márga és a 
Sándorhegyi Formáció közötti átmeneti jellegekkel) tárt fel ( H A A S 1993b; G Ó C Z Á N 
& O R A V E C Z - S C H E F F E R 1996). Mivel az Irhás-árok-sas-hegyi fáciesövben ismert 
tűzköves dolomit („Sashegyi Dolomit") valószínűleg ugyancsak a Budaörsi Dolo-
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22. ábra A Budai-hegység felső-triász képződményeinek rétegtani tagolása és összehasonlítása a 
Gerecse és a Csővári rög rétegsoraival. Jelkulcs: 1. mészkő, 2. dolomit, 3. márga, 4. dolomitmárga 
5. tűzköves, 6. breccsás, 7. onkoidos, 8. foltzátony fácies, 9. ammoniteszeket tartalmazó platform 
karbonátok, 10. üledékhézag 

Fig. 22 Stratigraphie subdivision of Upper Triassic formations of Buda Mis. and their comparison with coeval 
successions in the Gerecse Mis. and the Csővár Block. Legend: 1 limestone, 2 dolomite, 3 marl, 4 dolomitic marl, 
5 cherty, 6 breccious, 7 ooidic, 8 patch reef fades, 9 ammonite-bearing platform carbonates, 10 gap 

tűzköves dolomit („Sashegyi Dolomit") valószínűleg ugyancsak a Budaörsi Dolo
mit és Fődolomit között települ, medenceperemi, heteropikus fáciese lehet a Dél-
Gercsében ismert márgás-karbonátos medencefáciesű képződménynek. 

A János-hegyi fáciesöv olyan platform-mag, amely a késő-triász során való
színűleg a legmagasabb vízszintek idején sem vált medencévé, bár a platform 
kiterjedése a juli során lecsökkenhetett. A késő-tuvaliban a platform az addigra 
már feltöltődött „Zsámbéki-medence" területére is kiterjedt, amit a Fődolomitnak 
a korábbi medenceterületeken való megjelenése jelez. 
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A Hármashatár-hegyi fáciesöv területe is a Juliban különült el medenceként és 
valószínűleg a triász végéig többé-kevésbé elzárt, intraplatform medence maradt 
(„Hármashatár-hegyi medence"). Erre a középső noriig közvetlen bizonyítékunk 
nincs, de a János-hegyi platform peremén ismert felső-karni (Apáthy-szikla) és 
alsó-középső-nori (Fazekas-hegy) ammonitesz fáciesei erre utalnak. A középső-
felső-nori-rhaeti tűzköves dolomit, dolomárga és mészkő rétegsor platform 
előtéri lejtőlábi és elzárt medence fáciest képvisel (Mátyáshegyi Formáció). 

A Duna-balparti-rögök közé tartozó Csővári-rögben a Budai-egységihez 
hasonló kifejlődésű, onkoidos Dachsteini Mészkő és a felső-karnitól az alsó-
liászig folyamatosan lejtőlábi és medencefáciesű tűzköves dolomit és mészkő 
ismert (Csővári Formáció - H A A S et al. 1997). Bár a Mátyáshegyi és a Csővári 
Formáció lényegében egykorú, és képződési környezetük fő vonásai is meg
egyeznek, a két rétegsor fontos jellegei eltérnek, ami képződési körülményeik 
különbségére vezethető vissza. 

A különbségek a következőkben foglalhatók össze: 
- jelentős eltérések vannak a mikrofáciesben. A Csővári Formációt radioláriás 

és filamentumos medencefácies és gradált, kalkarenites proximális, valamint 
kalkaleurit-kalcipelit laminákból álló disztális kalciturbidit fácies jellemzi. A 
Mátyáshegyi Formációban a turbidit fácies kevésbé gyakori, a szerves anyag 
filmes, egészen finom, varv-jellegű laminit fácies jellemző, ami viszont a Csővári 
Formációban alárendelt. 

- a sporomorpha együttes mindkét formációban szegényes, viszont az 
algaciszták megőrződésének feltételei a Mátyáshegyi Formációnak a Vh-1. sz. 
fúrásban megismert szakaszán átalában jóval kedvezőbbek voltak, a csővári 
szelvénynek csupán egy szintjében voltak megfigyelhetők számottevő 
mennyiségben. 

- a helyben élt bentosz foraminifera együttes viszont a Mátyáshegyi 
Formációban szegény és a Csővári Formációban gazdagabb. 

Mindez azt jelzi, hogy a Csővári Formáció nyíltabb, általában oxigénnel ellátott, 
míg a Mátyáshegyi Formáció elzárt, többnyire oxigénhiányos medencealjzaton 
rakódott le. Lehetséges, hogy a két formáció egyetlen intraplatform medence 
különböző mértékben elzárt részein képződött, de az is lehet, hogy egymástól 
platformokkal, szigetekkel elválasztott medencékről van szó. 

A Mátyáshegyi Formáció Vh-1. sz. fúrásban feltárt szakasza kétségtelenül 
mutat rokon vonásokat a „Kösseni medence" hasonló korú és ugyancsak elzárt 
medence fáciesű képződményeivel, a a felső-nori, azaz sevati Rezi Dolomittal és 
a felső-sevati-középső-rhaeti Kösseni Formációval ( H A A S 1993). A különbségek az 
eltérő ősföldrajzi helyzettel magyarázhatók. A „Kösseni-medence" a „Dachsteini 
platform" hátterében, annak szárazföld felőli oldalán jött létre, ezért a medence 
jobban elzárt, és a rhaetiben a terrigén beszállítás is sokkal intenzívebb volt. 
Olyan pelágikus fosszíliák, mint a radioláriák, - melyek a Mátyáshegyi Formá
cióban tömegesen is megjelenhetnek - a Kösseni Formációban hiányoznak, 
ugyanakkor a jellegzetes „kösseni-típusú mollusca fauna" a Mátyáshegyi 
Formációban nem ismert. Említést érdemel viszont, hogy mindkét rétegsorban 
érzékelhetők olyan litológiai változások, melyek a klíma humidabbá válására 
vezethetők vissza. A sevati felső részén megy át a Rezi Dolomit a márga 
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kifejlődésü Kösseni Formációba ( H A A S 1993). Ezzel nagyjából egyidőben váltja fel 
a dolomitot a mészkő a Mátyáshegyi Formációban, jelenik meg számottevő 
mennyiségben a kvarc kőzetliszt és nő meg a kaolinit aránya a terrigén 
komponensek közt. 

A távolabbi fácieskapcsolatokat illetően meg kell említenünk a Déli-Alpok 
keleti részén, a Karni Prealpok területén található, a Budai-hegységihez nagyon 
hasonló kifejlődéseket. Ez azért is lényeges, mert a Déli-Alpok és a Dunántúli
középhegység triász fácieseinek rokonságát, szoros ősföldrajzi kapcsolatát eddig 
elsősorban a Balaton-felvidék - Bakony és a Dolomitok, illetve Lombardia között 
tudtuk bizonyítani. C A R U L L I et al. (1998), valamint Cozzi & P O D D A (1998) munkái 
szerint a Karni Prealpok területén a nori Dolomia Principale és a rhaeti Dach-
steini Mészkő rétegsorokkal jellemezhető platformok között oxigénhiányos 
intraplatform medencében képződött nori tűzköves dolomit (Dolomia di Forni) 
és rhaeti -liász korú mészkő található. A platformokat a medencéktől É - D illetve 
EK-DNy-i irányú szinszediment lisztrikus vetők választják el. A vetők által 
meghatározott lejtők lábánál megabreccsa képződött, távolabb gradált 
doloareniteket a medencék belsőbb részein disztális turbidit és mudstone fáciest 
írtak le (Cozzi & P O D D A 1998). Az extenziós félárok szerkezetek kialakulását a 
Belluno medence képződésével hozzák kapcsolatba. 

A Déli-Karavankákban a Mittagskogel és a Kahlkogel közötti szelvényben 
feltárt több mint 1000 m vastagságú, tuvali-alsó-liász tűzköves dolomit és mészkő 
rétegsor is hasonló intraplatform medencében rakódhatott le, de ennek 
ősföldrajzi, paleotektonikai helyzete sokkal bizonytalanabb ( K R Y S T Y N et al.1994). 

Következtetések 

1. A budai-hegységi triász megismerése szempontjából a Vérhalom tér Vh-1. sz. 
fúrás rétegsora kiemelkedő jelentőségű, mert korábban alig ismert nori-rhaeti 
lejtőlábi és medencefácieseket tárt fel, egyértelműen bizonyítva az egyidős 
platform és medencefáciesek ősföldrajzi kapcsolatát. 

2. A fúrásban feltárt triász képződmények a Mátyáshegyi Formációba sorol
hatók. Sporomorphák, foraminiferák, radioláriák alapján a rétegsor alsóbb, 
uralkodóan tűzköves dolomit, dolomárga szakasza a nori, felsőbb, uralkodóan 
tűzköves mészkő szakasza a rhaeti emeletbe sorolható be. 

3. A feltárt rétegsor a nyüt tengerrel sekély csatornákon keresztül összekötte
tésben lévő platformközi (intraplatform) medencében képződött, ahol a felső 
vízréteg, legalábbis időszakosan nagy bioproduktivítású, az alsó pedig oxigén
szegény lehetett. A környező karbonátplatformokról időnként litoklaszt és 
bioklaszt szállítódott a medencébe, ami a platformokat a medencével összekötő, 
tektonikusán meghatározott lejtőn, illetve annak lábánál halmozódott fel, majd -
már részben konszolidált állapotban - gyakran szinszediment deformációt is 
szenvedett. 

4. A Vh-1. sz. fúrás a Hármashatár-hegyi vonulat számos pontján kibukkanó 
Mátyáshegyi Formáció felső részét képviseli. Valószínű, hogy ez a terület a kora-
karnitól folyamatosan medence volt, akárcsak a Csővári Formáció üledék-
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gyűjtője, amely azonban kevésbé elzárt lehetett. Feltételezhető, hogy a két 
képződményegyüttes egyetlen intraplatform medence különböző részeit 
képviseli. 

5. A Dunántúli-középhegységi szerkezeti egység K-i részén, a Budai
hegységben és a Csővári-rögben található felső-triász intraplatform medence-
fáciesekhez nagyon hasonló kifejlődésü, azonos korú fáciesek ismertek a Déli-
Alpok K-i részén, megerősítve a két, ma távol lévő egység korábban is feltételezett 
szoros ősföldrajzi kapcsolatát. 
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A kézirat beérkezett: 1999. 07. 12. 

Fényképtáblák - Explanation of Plates 

I. tábla. -Table I. 

A Vh-1. sz. fúrás triász szakaszának jellemző sporomorphái 
Characteristic sporomorphs in the Triassic succession of core Vh-1 

1. Oraveczia hungarica Gócz . 1997.158,9 m, 415x 
2. Tytthodiscus sp. 211,0 m, lOOOx 
3. Rhaetogoniaulacysta cf. rhaetica (SARJEANT) LOEBLICH et LOEBLICH 1968,211,0 m, lOOOx 
4. Dictyophyllidites cymbatus VENK . et. Gócz. 1964, 96,2-96,3 m, lOOOx 
5. Todisporites minor COUPER 1958,208,2 m, lOOOx 
6. Aulisporites astigmosus (LESCHIK) K L . 1960, 92,6 m, lOOOx 
7. Aulisporites astigmosus (LESCHIK) K L . 1960. 92,6 m, lOOOx 
8. Classopollis classoides Pf. 1953. 208,2 m, lOOOx 
9. Classopollis sp. 130,7 m, lOOOx 
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II. tábla. -Table II. 

A Vh-1. sz. fúrás triász szakaszának jellemző sporomorphái 
Characteristic sporomorphs in the Triassic succession of core Vh-1 

1. Classopollis visscheri GÓCZÁN, 1997,130,7 m, lOOOx 
2. Corollina meyeriana K L . 1960. 143,8 m, lOOOx 
3. Chasmatosporites sp. 245,1-247,6 m, lOOOx 
4. Ricciisporites tuberculatus LUNDBLAD 1954. 130,7 m, lOOOx 
5. Lunatisporites acutus LESCHIK 1956.105,5 m, lOOOx 
6. Ovalipollis pseudoalotus THIERGAR L . 1949.137,8 m, lOOOx 
7. Triadispora div. sp. 245,1-247,6 m, lOOOx 
8. Brachisaccus neomundanus LESCHIK 1956. 247,7-248,5 m, lOOOx 
9. Pinuspollenites minimus COUPER KEMP. 1970.105,5 m, lOOOx 

III. tábla - Table III 

A Vh-1. sz. fúrás triász szakaszának jellemző foraminiferái 
Characteristic foraminifers in the Triassic succession of core Vh-1 

1. Alpinophragmium perforatum FLÜGEL, 147,1 m, 50x 
2. Galeanella cf. tollmanni (KRISTAN-TOLLMANN) 161,4 m, 50x 
3. Agathammina cf. austroalpina KRISTAN, 138,3-138,5 m, 50x 
4. Dentalina cf. margarita KRISTAN-TOLLMANN, 206,4 m, 125x 
5. Aulotortus sp., 130,1 m, 50x 
6. Lenticulina cf. gottensis (FRANKE), 147,5 m, 50x 
7. Variostoma cf. cochlea KRISTAN, 130,1 m, 50x 
8. Kaeverina fluegeli (ZANINETTI et al.), 138,3-138,5 m, 125x 
9. Trochammina cf. alpina KRISTAN-TOLLMANN, 138,3-138,5 m, 125x 
10. Reophax cf. rudis KRISTAN-TOLLMANN, 166,6 m, 50x 

IV. tábla. - Table IV. 

A Vh-1. sz. fúrás triász szakaszának jellemző foraminiferái 
Characteristic foraminifers in the Triassic succession of core Vh-1 

1. Aulotortus sp., 130,1 m, 50x 
2. Diplotremmina cf. subangulata, KRISTAN-TOLLMANN, 130,1 m, 50x 
3. Galeonella sp. 130,1 m, 50x 
4. Diplotremmina subangulata, KRISTAN-TOLLMANN, 130,1 m, 50x 
5. Variostoma cochlea KRISTAN-TOLLMANN, 130,1 m, 50x 
6. Schmidita hedbergelloides FUCHS, 193,0 m, 25x 
7. Kaeverina fluegeli (ZANINETTI et al.), 193,0 m, 50x 
8. Variostoma crassum KRISTAN-TOLLMANN, 185,6 m, 50x 
9. Diplotremmina subangulata KRISTAN-TOLLMANN, 130,1 m, 50x 
10. Lingulina esseyana DUCKE , 193,0 m, lOOx 
11. Hoyenella cf. inconstans (MICHALIK, JENDREJAKOVA et. BORZA), 77,9 m, 75x 
12. Ophtalmidium cf. triadicum (KRISTAN-TOLLMANN), 183,3-138,5 m, 75x 
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V tábla. - Table V. 

A Vh-1. sz. fúrás triász szakaszának jellemző radioláriái 
Characteristic radiolarians in the Triassic succession of core Vh-1 

1. Pseudoacanthocircus sp., 121Д m, 200x 
2. Veghicyclia sp., 121,1 m, 240x 
3. ISyringocapsa sp., 119,0 m, 200x 
4. Cantalum cf. holdsworthi PESSAGNO, 119,0 m, 300x 
5. Eonapora cf. pulchra KOZUR et MOSTLER, 119,0 m, 200x 
6. Veghicyclia cf. austriaca KOZUR et MOSTLER, 119,0 m, 220x 

A Vh-1. sz. fúrás triász szakaszának jellemző radioláriái 
Characteristic radiolarians in the Triassic succession of core Vh-1 

1. Gorgansium morganense PESSAGNO et BLOME , 119,0 m, 240x 
2. Gorgansium ait. morganense PESSAGNO et BLOME , 119,0 m, 320x 
3. Acanthophaera aff. mocki KOZUR et MOSTLER, 119,0 m, 220x 
4. Canoptum poissoni PESSAGNO, 117,0 m, 320x 
5. Paronaella sp., 119,0 m, 160x 

A Vh-1. sz. fúrás triász szakaszának jellemző radioláriái 
Characteristic radiolarians in the Triassic succession of core Vh-1 

1. Pseudoacanthocircus mocki KOZUR et MOSTLER, 117,0 m, 240x 
2. Relanus äff. striatus KOZUR et MOSTLER, 115,65 m, 220x 
3. Veghicyclia sp. 115,65 m, 300x 
4. Crucella cf. prisca KOZUR et MOSTLER, 115,65 m, 260x 
5. Coleoidea fogókarom, 117,0 m, 54x 

Radioláriák a Mátyás-hegyi alapszelvényből és a Mátyás-hegyi-barlangból 
Radiolarians from the Mátyás-hegy key-section and from the Mátyás-hegy Cave 

1. Paleosaturnalis tenuispinosus DONOFRIO et MOSTLER, 160x 
2. Capnodoce cf. anapetes D E WEVER , 240x 
3. Xiphosphaera fistulata CARTER, 150x 
4. Sarla viycainoensis PESSAGNO, 200x 

Radioláriák a Mátyás-hegyi alapszelvényből és a Mátyás-hegyi-barlangból 
Radiolarians from the Mátyás-hegy key-section and from the Mátyás-hegy Cave 

VI. tábla. -Table VI. 

VII. tábla.-Table VII. 

VIII. tábla -Table VIII 

IX. tábla - Table IX 

1. 
2. 
3. 
4. 

Capnodoce fragilis BLOME , 200X 
Sarla externa BLOME , 150x 
Poulpus cf. piabyx D E WEVER , 240X 
Capnuchosphaera cf. tricornis D E WEVER , 260X 
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I. tábla - Plate I 
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