
12. Geológiai jegyzetek Nyergesujfalu és Neszmély
környékéről.

(Jelentés az 1907. évi részletes agrogeologiai felvételről.)

Dr. L iffa  AuRÉLtól.

Az 1907. évben végzett agrogeologiai felvételem egyrészt a 15. zóna, 
XIX. rovat ÉNy lapján elterülő Gerecsehegység északi részére, más
felől az e lappal szomszédos 15. zóna XVIII. rovat Ék lap keleti részére 
erjed. Munkaterületem ezek szerint Bajna, Bajót, Nyergesujfalu, Lábat
lan, Piszke, Süttő, Dunaszentmiklós, Neszmély, Dunaalmás, Szomód, 
Tatatóváros és Naszály községek határaiban terül el. Az e területen 
végzett megfigyeléseimet a következőkben foglalom egybe.

T érsz ín i és v íz i v iszon yok .

A terület K-i részeit — mint fennebb jeleztem — a Gerecsehegy- 
csoport és annak nyúlványai foglalják le, a melyek É felől csaknem 
egészen a Dunáig, mig Ny felől a Dunaalmás és Tata között kezdődő 
komáromi sikságig terjednek. A terület Ny-i részét ellenben már a nagy 
kiterjedésű kis magyar medenczének keleti széle alkotja, a mely csak 
itt-ott van kisebb*nagyobb terjedelmű domboktól megszakítva. E szerint 
területünk térszini és geológiai viszonyai két csoportba foglalhatók össze, 
a szerint, a mint a keleti hegyes, vagy a nyugati sík területről van szó.

Lássuk első sorban a terület keleti hegyes részét:
A Gerecse és északi nyúlványainak orografiai viszonyai a hegység 

zömével szoros összefüggésben állanak, a mennyiben az alaphegységet 
itt is a délibb résznek megfelelő folytatásaképpen a felső triaszkorú mész 
alkotja. Az alaphegységre települő fiatalabb, nevezetesen jurakorú réte
gek — bár előfordulásuk a hegység délibb részeihez képest gyakoribb — 
itt is éppen olyan szakadozott, szigetszerű rögöket, denudácziós mara
dékokat alkotnak, mint a hegység zömében. A hegység lankásabb részei
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hez simuló harmadkori üledékek ezekkel szemben jóval összefüggőbb 
kiterjedést mutatnak.

Az alaphegységet alkotó legidősebb képződmény, — a melyről 
részletesebben a geológiai részben lesz szó — a hegycsoport legmaga
sabb csúcsain: Nagy-Pisznicze (549 m a tenger szine felett), Nagy- 
Emenkes (527 m), Kis-Emenkes (443 m), Tüzkőhegy (418 m), Bajóti 
Öregkő (374 m), Szenékhegy (401 m) és Somberek (409 m) nevű 
hegyeken bukik ki. Az alacsonyabb dombokon ellenben csak harmad
kori s diluviális üledékeket találunk, nevezetesen: a Domonkoshegyen 
(305 m), a Hajdúhegyen (360 m), a Muzslai-hegyen (324 m) stb

A völgyeket illetőleg kiemelendő, hogy e terület több kisebb- 
nagyobb kiterjedésű vízgyűjtő völgytől van átszelve, a melyek vizüket 
valamennyien északi irányú lejtésüknél fogva, a Dunába vezetik. Ezek 
közül, mint aránylag legnagyobbak, megemlítendők: a tardos-süttői völgy 
és a pusztamarót-bajóti völgy. Esése ezen völgyek mindenikének a 
hegységből való hirtelen eredésíik miatt igen tetemes, a mennyiben ez 
pld. a bajótinál mintegy 7*5 km távolságban 116 m-nek felel meg, a 
miből 1*0 km távolságra az esés nagysága 15*4 m-t tesz ki.

E terület vizi viszonyaira áttérve, különös figyelmet érdemel ama 
számos forrás, a mely e vidéken lelhető. Bő vízmennyiségüknél fogva 
említést érdemelnek: a Süttő közelében, a Steinplatten nevű hegy tövé
ben levő forrás, a mely nagy vízmennyiségénél s ügyes foglalásánál 
fogva akár az egész községet is elláthatná; hasonló bővizű forrás talál
ható Alsó-Bikol-puszta közelében is, ellenben jóval kisebb a vízmennyi
sége Neszmélyen a Paphegy tövében, továbbá Dunaszentmiklóson a 
Tekereshegy tövében vezető szakadék kezdetén fakadó két forrásnak. 
Ezen imént elsorolt források, — a mint a helyszínén tett vizsgálatok bó 
következtethető. — mindannyian az e területen oly nagy mértékben kifej
lődött pannoniai rétegekből veszik eredetöket. A pusztamaróti és a bika
réti forrás ellenben nagy valószínűség szerint az előbbieknél régibb 
képződményekből eredhetnek, a mire az a körülmény enged következ
tetni, hogy közelben csak a felső triász és az ó-harmadkori képződmé
nyek lépnek fel, mig a fiatal harmadkoriak teljesen hiányzanak.

Áttérve ezek után a nyugati sík terület térszíni és vizi viszonyaira, 
ezekre vonatkozólag csak kevés a mondani való, mert egy nagy kiter
jedésű medenczének a kezdete tárul elénk, a melynek keleti s déli 
szélén még megleljük a szélhordta homok dünéihez hasonló buczká- 
kat, majd kisebb-nagyobb dombokat, — mint a milyenek: Látóhegy 
(190 m), Grébicshegy (193 m), Hegyiföld (148 m) — a melyek azonban 
mindannyian nyugat felé mindinkább ellapulnak és a síkságba vesz
nek. A felvett területnek ide eső része, különösen pedig a Pusztaalmás,
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Naszály és Tata közötti térség egy — körülbelül 1110 m a tenger 
színe felett átlagos magasságú — medencze jellegét mutatja, a melyben 
a Dunába vezető vízjárásokon, áradás idején feltóduló víz, csekély esés 
folytán megreked. Ez tette szükségessé a területnek mesterséges leve
zető csatornákkal való átszelését egyrészt, másrészt pedig, hogy az 
aránylag nagy vízválasztó gyűrűvel bíró terület csapadék vizei kellő 
lefolyást nyerjenek.1 Nevezetesebb folyóvizei e területnek — a Duná
tól eltekintve — a Kühtreiber-patak, az Öreg-csatorna, s a Naszály 
mellett folyó csatorna, a melyek valamennyien a Dunába szakadnak. 
Ezeken kivül van még számos kisebb lecsapoló árok, a mely vizét az 
imént említett nagy csatornákba vezeti.

Itt említhetők meg egyúttal ama régibb Duna-ágak, a melyek a 
Duna medrével csaknem egyközesen Ny-K-i irányban Ószőnytől egész 
Dunaalmásig követhetők. Víz még most is van bennök, a mennyiben 
csaknem mindegyikben kisebb-nagyobb patak folydogál; míg áradások 
alkalmával, a mikor t. i. a Duna vizével telnek meg, hatalmas vízfolyá
sokat képeznek. Esésük csekély lévén, mocsaras területeket alkotnak.

Áttérve e terület forrásaira, ki kell emelnem, hogy itt két igen 
figyelemre méltó forrás van. Ezek egyike Dunaalmáson van, közvetlenül 
az állomás közelében és tulajdonát képezi a klosterneuburgi apátságnak. 
Egy ásványos, nevezetesen kénhydrogéntartalmú, mérsékelt hévforrás 
ez, a mely több nyíláson keresztül, hatalmas sugárral tör fel az alluviális 
síkságon. A klosterneuburgi apátság dunaalmási uradalmi intézősége a 
forrás vizét cementtel kiépített medenczékben felfogva, fürdőt létesített 
e helyen. A második hasonló kénhydrogéntartalmú vízforrás az imént 
említett ponttól valamivel távolabb keletre, szintén Dunaalmáson, a refor
mátus templom közelében van, közvetlenül a Duna partján. Yízbősége 
azonban már jóval csekélyebb, a minek főkép az az oka, hogy a Duna 
partján vezető esztergom-almásfüzitői vonat töltésének építése alkalmá
val betömték. A töltés alól kitóduló vize használatlanul a Dunába 
ömlik.

E két forrás eredetét illetőleg közel fekvő, hogy a pannoniai ré
tegekből fakad, a melyek alig 200 m-t meghaladó távolságban a duna
almási téglavetőben vannak feltárva. i

i A tatai vízgyűjtőterületnek vízválasztógyűrűje az Almási hegytől kezdve 
K felé a Magos-hegyen, Látó-hegyen, Hosszú-vontatón (Dunaszentmiklós) Bors
hegy, Szászvég, Malá-gorba, Agostyáni-gorba, Tardosi-gorba (Tardos), Öreg Kovács- 
hegy, Heuberg, Fábiánkő, Peskő (Tolna), Herkályos-hegy (Felsőgalla), Pusztatornyó, 
Hangitó, Sátor-hegy és Zuppa nevű hegyen át a Vértesben folytatódik.
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G eológ ia i v iszon yok .

A fennebbiekben rövid vonásokban vázolt'terület geológiai viszo
nyait illetőleg szükségesnek tartom, hogy utaljak első sorban dr. H ofmann 
Károly főgeologus alapvető munkájára,1 a ki e terület egy részét 1883- 
ban vette fel, néhai prudniki Hantken Miksa 1 2 és Lóczy Lajos 3 idevágó 
munkáira s a legújabban megjelent Staff János breslaui geológusnak 
e területről szóló munkájára.4

E terület geológiai alkotásában a következő képződmények vesz-

megalodus mészkő (dachsteini mészkő)
a) alsó liasz (vörös szinű mészkő)
b) felső liasz (vörös szinű mészkő)
c) közép dogger (a Paprétárok vöröses márgás mesze) 
cl) alsó tithon (szaruköves mészkő)
a) alsó neokom (aptychusos mészmárga)
b) közép neokom (lábatlani homokkő)
a) Nummulites perforatus és lucasanus agyag, homok
b) Nummulites striatus agyag
a) Nummulites Tchihatcheffi mészkő
b) Bryozoás márga és homokkő 

pectunculusos homokkő 
Congeriás agyag, homok és kavics

a) edesvizi mész
b) homokkő
c) kavics-konglomerát
d) kavics
e) homok
f) lösz

1 Dr. H ofmann Károly: Jelentés az 1883. év nyarán a Duna jobbpartján 
Ó-Szőny és Piszke között foganatosított földtani részletes fölvételekről. (Földtani 
Közlöny 1884. XIV. köt. 174— 190. 1.)

2 H antken Miksa : Az esztergomi barnaszénterület földtani viszonyai. (A magy. 
kir. Földtani Intézet Évkönyve I. köt. Budapest 1872.)

H antken Mik sa : Lábatlan vidékének földtani viszonyai. (A Magyarhoni 
Földtani Társulat Munkálatai. Budapest. 1868. IV. köt. 48—56.)

3 L óczy L ajos : Jegyzetek a ponti emelet osztályozásához Magyarországon. 
(Természetrajzi füzetek. Budapest. 1887. I. köt. 110 1.)

4 Staff J ános : Adatok a Gerecse-hegység stratigraphiai és tektonikai viszo
nyaihoz. (A m. k. Földtani Intézet Évkönyve XV. köt. 1906—07. 161—207. 1.)
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1. A felső tr iá s z , mint az iménti kortáblából látható, e terü
let legidősebb képződménye; mint dachsteini vagy megalodus-mészkő 
van képviselve, a mely nagy öszzefüggő tömegekben a Lukaskő és Som
berek-hegyen, majd ettől ÉNy-ra a Kis-Pisznicze, Nagy-Emenkes, Kis- 
Emenkes és Kecskekő nevű begyeken fordúl elő majd mindenütt K felől 
hatalmas szirteket alkotva. Kisebb szigetszerű foltjaival találkozunk a 
bajóti Öregkövön, a pusztamaró ti Vaddisznóson, a bajnai Tisztáján, a 
Rezerva-hegyen Héreg közelében, majd jóval távolabb Ny-ra a Neszmély 
határába tartozó Ásszonyhegyen stb.

Ezen felsorolt lelőhegyek közül különös figyelmet érdemel a bajóti 
Öregkő, a melynek mesze egy körülbelül 0’40 m vastag padjában 
töménytelen mennyiségű Megalodus sp. foglaltatik. E megalodusok egy 
némelyikén még a héj kisebb-nagyobb részei is megvannak; csakhogy 
kifejtésük a tömött kőzetből kellő szerszámok nélkül alig lehetséges. 
Nagy fáradsággal sikerült két Dicerocardium sp.-t a kőzetből kiütnöm. 
Ökölnyi nagyságú megalodus kőbelek láthatók Nagy Piszniczén Nedeczey 
úr kőfejtőjében, de csak igen gyéren.

E kőzet barlangalkotó hajlandóságáról szólva meg kell említenem, 
hogy a bajóti Öregkő keleti lejtőjén egy igen szép tágas barlang látható, 
a melytől valamivel távolabb északra egy másik, de csak szűknyílású 
függélyes irányú barlang tátong. Értesülésem szerint e barlangot dr. 
Jordán Károly be is járta és tetemes mélységűnek találta. Egy más 
tág nyílású barlang van a Nagy-Pisznicze déli lejtőjén, a mely mene
dékesen nyúlik mélyebbre a kőzetbe. Végül meg kell még említenem, 
hogy a Nagy-Somlyó É-i lejtőjén is van egy, ugyancsak a dachsteini 
mészbe vájt barlang, a honnan értesülésem szerint több szekérre menő 
guanót szállítottak el.

A kőzet minőségére vonatkozólag utalok a tavalyi jelentésemre,1 
itt csak annyit kívánok megemlíteni, hogy a bajóti Öregkő déli lejtőjén 
feltárt megalodus mészkő egyik padján apró kis pt/ní-kristályokból 
álló bevonatot találtam, a mit e terület más pontjain előforduló ugyan
ezen kőzeten nem volt alkalmam megfigyelni. Nagyobb mértékben csak 
a Nagy-Pisznicze északnyugati lejtőjén fejtik, a honnan elszállítva 
részben mészégetésre, részben a Duna szabályozására használják. E ter

1 Dr. L iffa  A .: Geológiai jegyzetek a Gerecsehegység és környékéről. (A m. 
kir. Földtani Intézet Évijelentése 1906-ról. Budapest 1907. 163—176.)
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jedelmes kőfejtőben volt alkalmam megfigyelni azt a mészkőbe települt 
bitumenes mészréteget, a melyről Staff is megemlékezik1 s a mely a 
Pilis-hegységben nem tartozik a ritkaságok közé.1 2

á?. A z alsó lia sz e területen ugyanazon vörös színű mészkővel 
van képviselve, a milyennel tavaly is volt alkalmam találkozni. B terü
leten való előfordulása csak kis terjedésű rögökre szorítkozik. Aránylag 
nagyobb mértékben az Asszonyhegyen s annak keleti lejtőjén, a Teke
hegyen s a Nagysomlyó nyugati gerinczén található, a honnan dr. 
Hofmann Károly, idézett munkájában 17 faj kövületet (brachyopoda 
és ammonit) sorol fel.3

3. A felső lia sz t hasonló vörös mészkő alakjában — a mely
nek gazdag faunáját Staff a Gerecse és Pisznicze rögéből idézi — leg
nagyobb mértékben a Gerecse É-i lejtőjén s ennek folytatása gyanánt 
a Nagy-Pisznicze déli lejtőjén találjuk kifejlődve. Kisebb elszigetelt 
foltokat alkot még a Törökbükk tetején Nagy-Emenkes közelében, majd 
távolabb K-re a Maróti-hegyen, ettől D-re a Szenzsát köves tetején és 
DK-i lejtőjén. Előfordul továbbá a Szagódóhegy keleti s evvel kapcso
latban az Újhegy Ny-i és É-i lejtőjén és a Margit nevű hegy csúcsán. 
Ezen elsorolt helyeken kívül, egészen különválva megtalálható két kisebb 
röge Bajóton az Öregkő nyugati lejtőjén és a Tüzkőhegy tetején.

Kövületeket e kőzetben csak Gerecsén a Nagy-Piszniczén és néhá
nyat Lábatlanon a Berzseghegyen volt alkalmam gyűjteni; egy példány
ban pedig a Terebratula aunta, STOPP.-t a Margithegyen találtam.

A lábatlani Berzseghegy kövületei, a melyeket az intézet össze
hasonlító anyaga alapján dr. Papp Károly szives segítségével sikerült 
meghatározni, a következők:

Harpaceras bifrons, Brug.
« cf. serpentinum, Schloth.

Lytoceras sublineatum, Oppel.
Philloceras Capitanei, Gat.

« Nilsoni, Héb.
« Döderleini, Cat.
« sp.

Hammatoceras gonionotum, B e n .
Stephanoceras subarmatum, Young.
Terebratula aurita, Stopp.

1 St a f f : 1. c. 170. 1.
2 Y. ö. Dr. Schafarzik F erencz : Jelentés az 1883. év nyarán a Pilis-hegy

ségben eszközölt földtani részletes felvételről. (Földtani Közlöny XIV. köt. Budapest. 
1884. 251—252. és 260. 1.)

3 Dr. H ofmann K .: 1. c. 179—181. 1.
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J/,. A jura másik fiatalabb tagja a közép dogger dr. Hofmann 
idevágó munkájában említett Paprét-árok rögében van meg, mint egy 
vörös márgás gumós mész képviselve,1 a melyben a közép doggerre 
valló ammoniteket talált. Staff idézett munkájában a kövületek rossz 
megtartása miatt dr. Hofmann leleteit nem tartja elég bizonyítékoknak 
s azt mondja, hogy a középső dogger e területen teljesen erodálódott.1 2

A jura rétegsorozata, a mint azt dr. Hofmann kövületek alapján 
a Paprét-árok rögében kimutatta,3 bevégződik az

5. Alsó tithon-ntá, a mely mint sárgás fehér vagy vörösbe 
hajló, szarukő gumókat magában foglaló mészkő van meg. E szaruköves 
mész közvetlenül a vörös mészkőre települve — bár sehol nagyobb 
tömegeket nem alkot — elég gyakran fordul elő e területen. Neveze
tesebb lelőhelyei Pusztamarót közelében: a Kerek erdő É-i lejtőjén és 
a Maróti-hegy Ny-i lejtőjén vannak. Mind e két helyen fel van tárva, 
a hol útkavicsolás czéljából fejtik. Megtalálható ezeken kívül még a 
Nagy Pisznicze DK-i lejtőjén, kisebb foltok alakjában a Tűzkőhegyen, 
Margithegyen és a Szagódóhegy keleti lejtőjén. A liasz mészkőre való 
közvetlen települése részben a Maróti-hegyen, részben a Tűzkőhegyen, 
de legszebben a Margithegyen látható, a hol egy körülbelül 0‘50— 0*70 m 
vastag réteget alkot.

Ezen szaruköves mészben hosszabb keresés daczára sem sikerült 
kövületet lelnem.

6. A  k r é ta  a felvett területen, mint alsó és közép neokom 
van jelen.

A z alsó neokom-ot képviseli ama nagy felszíni kiterjedésű 
aplychusos mész-márga, a melyet a vidéken cementgyártásra használ
nak. E márga Hantken MiKSÁnak a piszkei Nyagda-árokban végzett vizs
gálatai nyomán a felső júrakorú szaruköves mész felett és a közép 
neokom homokkő alatt települ,4 a mit — mint alább látni fogjuk 
magamnak is alkalmam nyílt közelebbről megfigyelhetni. A közép neo- 
komkorú u. n. lábatlani homokkő alatt való települése a lábatlani 
márgabányák csaknem mindenikében észlelhető. Kövületek ritkán for
dulnak elő benne s H A N T K E N -nek is csupán a Nyagda-árokból sikerült 
sok évi gyűjtés után oly gyűjteményt összeállítani, a mely e képződ-

1 Dr. H ofmann K .: 1. c. 183—184. 1.
-  Staff I. : 1. c. 175. 1.
3 Dr. H ofmann K. : 1. c. 184. 1.
4 H antken M .: Az esztergomi barnaszénterület földtani viszonyai. (A m. 

kir. Földtani Intézet Évkönyve I. köt. Budapest 1872. 55. lap.)
H antken M. : Lábatlan vidékének földtani viszonyai. (A Magyarhoni Föld

tani Társulat Munkálatai. Budapest. 1868. IV. köt. 51. lap.)
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mériy faunáját képviseli. Ezen mészmárga szépen rétegezett, vékonyabb- 
vastagabb padokat alkot, a melyek nem ritkán haránt irányú calcit- 
erekkel vannak átjárva. Ezenfelül rétegeibe helylyel-közzel 0 30—0'50 m 
vastag homokkőrétegek települnek, a melyeknek kőzete aprószemű, tömött 
és helyenként szintén calcit-kristályokkal be van vonva. Színe száraz 
állapotban szürke, mig nedves állapotban sötét barna színű, szövete 
finom, tömött.

A márga elterjedésére vonatkozólag mondható, hogy meglehetős 
nagy területeket borít, a mennyiben Mártonkútnak (így nevezik a Tűzkő
hegy K-i részét) csaknem az egész keleti lejtője, a Berzseg-hegynek 
úgy keleti, mint egész északi lejtője, a Hosszúhegy egész északi és 
nyugati lejtője s a Nyagda-völgyét alkotó mindkét lejtője ezen már- 
gából áll. De meglelhető még ezeken kívül az Újhegy déli lejtőjén, 
a Gyűrűs-puszta alatti szakadékokban s nagyobb _ összefüggő tömegben 
a Búzás-hegynek Lábatlan felé eső lejtőjének az ÉNy-i részén. A szaru
köves mészre való települése igen szépen látható az imént említett 
Újhegy Ny-i lejtőjén, a hol a csúcson a liaszmeszet, a lejtőn a völgy 
felé haladva erre a szaruköves meszet s ez utóbbira pedig a márgát 
találjuk települni, a mely — ha a patak medrében való fekvését vala
mivel tovább északra nyomozzuk — a később mind nagyobb mértékben 
jelentkező lábatlani homokkő alá merül. Ennek illusztrálására szolgál
jon a következő lapon levő 1. ábra.

A márga fejtését illetőleg meg kell jegyeznem, hogy az ez idő 
szerint körülbelül 15 bányában van folyamatban, a melyek kisebb 
része az esztergomi primási uradalom, a nagyobbik része pedig a lábat
lani egyesült cementgyár tulajdonát képezik.

A  k ö z é p  1X60007)% mint lábatlani homokkő van képviselve, a 
mely mint fennebb láttuk, a márga felett foglal helyet. Korát H a n t k e n  

a Nyagda-árokban folytatott sok évi gyűjtés útján szerzett kövületek 
alapján kétséget kizárólag állapította meg, a melyeknek a közép neocomra 
jellemző sorozatát két munkájában közzé is tette.1 Magamnak csak egy 
belemnites töredéket sikerült találni a neszmélyi szakadékokban kibukó 

homokkőben és egy, meghatározásra teljesen alkalmatlan 
töredékét Lábatlanon.

E homokkő felszíni elterjedése, a márgához viszonyítva, jóval 
nagyobb és belenyúlik a Gerecse-hegység közepébe. Nagy összefüggő 
területet borít első sorban Lábatlanon, közvetlen a község keleti részén

1 H antken M .: Az esztergom i barnaszénterület földtani viszonyai. 5 /. 1.
H antken M .: A magyar korona országainak szénteiepei és szénbányászata. 

Budapest 1878. 196. 1.
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1. Felső triász =  megalodus mészkő
2. « liasz =  vörös mészkő
3. Alsó tithon =  szaruköves mészkő
4. « neokom= aptychusos mészmárga
5. Közép « =  lábatlani homokkő
6. Diluvium =  lösz.

kezdődő Búzáshegyen; a Gyűrűs-pusztán: a Piszke felé vezető vízmo
sásokban, a Hajdú temetőn (a térképen tévesen Hajdúhegynek van írva), 
a Vékony cser és Alsó-Bikol közötti lejtőkön. A Szagódó és az Újhegy 
Ny-i lejtője, Alsó-Vadács-puszta, a Lehmberg szakadékja, a Gombos
hegy teteje s közeli szakadékjai, a dunaszentmiklósi Aussatz, a Tekeres 
szakadékja, valamennyien lábatlani homokkőből állanak. Kis foltokat 
alkot ezeken felül a Czigánybükk árkában, a Sártvány-puszta nehány
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pontján, a Xaver-major közelében s végül a neszmélyi árkok egynéme- 
lyikében.

A lábatlani homokkő szövetére nézve meglehetősen változó, a 
mennyiben túlnyomó mértékben aprószemű, tömött, míg helylyel- 
közzel — így pld. a Vékony cserben — egészen márgás. Az aprószemű, 
tömött kőzet friss törési felületei, nagymérvű glaukonit tartalmánál 
fogva sötótzöldes, míg mállottabb válfajai vöröses szint mutatnak. Ily 
mállott, kissé márgás, vöröses színű elváltozása Alsó-Bikol táján és a 
Hajdú temetőn található. Lábatlan vidékén e kőzet szövete egynémely 
helyen nem ritkán oly durva, hogy galambtojás nagyságú szemeivel 
már inkább konglomerátnak nézhető. Ezen — egyébként igen kemény — 
konglomerát kisebb-nagyobb rétege alakjában közbe van telepedve a 
lábatlani homokkőbe s a lábatlani márgabányákban, a márgának köz
vetlen fedőjét képezi. (L. a 2. ábrát.) A lábatlani homokkövet több ponton 
fejtik, de különösen Lábatlanon, a hol részben az utak kövezésénél, 
részben pedig a Duna szabályozásánál értékesítik.

A közép neokomra Lábatlan vidékén az eocén, míg Neszmély 
vidékén két pont kivételével — a hol szintén az eocén következik 
részben felette, — a pannoniai rétegek települnek reá.

7. Az eocén sós-vizi képződményeivel van e területen kifej
lődve, a melyek túlnyomó mértékben a lap keleti részén találhatók 
meg, hol is bő alkalmat nyújtanak a beható tanulmányozásra. Az eocén 
fellép közép és felső sorával.

A közéj) eocén képviselve van a) a Nummulites 
-és lucasanusés b) a Nummulites srétegekkel.

A Nummulites perforatus és lucasanus rétegek Bajót, Pusztamarót 
és Bajna táján buknak ki, mint számtalan kövületet tartalmazó agyag. 
Nevezetesebb lelőhelyeik: Bajóton a Kőaljai szőlők, ezektől valamivel 
nyugatra a Szentkeresztre vezető út mentén, a Muzslai-hegyre vezető út 
s a nyergesujfalusi országút nyugati lejtője. Kis folton buknak ki e 
rétegek még Bajót nyugati részén, a József-pusztára vezető útmenti 
szakadékban. Aránylag nagyobb felszíni kiterjedésben találjuk e réte
geket a bajnai Tisztája nevű dombon s annak közelében, a hol éppen 
úgy, mint az előbbi helyeken, töménytelen mennyiségű Nummulites 
perforatus és lucasanus kövületet tartalmazó agyag alakjában lépnek fel.

A Nummulites striatus rétegeknek az előbbieknél jóval nagyobb 
a felszíni kiterjedésük, a melyek mint agyag és mint kavicsos homok 
vannak képviselve. Dél felől északi irányba haladva területünkön, meg
találjuk ezeket' első sorban a bajnai Tisztáján, továbbá Pusztamaróton 
a Szenzsát rét mellett s ettől nem messze a Bajótra vezető törvény- 
hatósági út feltárásában. Egész összefüggő területet borítanak a bajóti
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a  laza homokos vályog ; b laza homokos lö sz; c eocénhomok, váltakozó cl Num- 
mulites striatus kövületeket tartalmazó kavics padokkal; f  Num. striatus tartalmú 
kavics; cx sárga homok (eocén); g  konglomerátszerű lábatlani homokkő ; h  apty-

chusos mész-márga.

Kökényes-hegyen, a Szemszőlőkben, a mely utóbbi helyen mint agyag 
és mint laza agyagos homok lépnek fel. Hasonló nagy felszini kiterje
désben találjuk e rétegeket kifejlődve Lábatlan határában, nevezetesen
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a Kis-Berzseghegyen, a Rézhegyen, az Öreg-hegyeken, a mely ponto
kon mindenütt nagy mennyiségű Nummulites striatus-1 tartalmazó 
agyag alakjában vannak meg. Kisebb felszini kiterjedésben buknak ki 
Lábatlan közelében, a hol különösen azért érdemelnek nagyobb figyel
met, mert — mint már fennebb említettem — az aptychusos mész- 
márga feltárásokban a közép neokom korú homokkőnek közvetlen fedőjét 
képezik. E helyütt e rétegek mint Nummulites striatus-tartalmú kavi
csos homok lépnek fel, a melyek 1*0 m-től egész 4*0 m-nyi vastagságot 
érnek el. Ezekre nézve a lábatlani márga bányákban következő szelvény 
látható; v. ö. a 2. sz. ábrát:

homokos lösz _ _ _ __ _
eocén homok Num. striat. al ...............
eocén kavicsos homok Num. striat.-al _
laza sárga homoki , _____ ________
lábatlani konglomerátszerű homokkő__ _
mészmárga feltárva _  _  „„ _  ______ _

Valamivel távolabb Ny-ra haladva, ismét Piszkén látjuk e rétegeket 
a felszínre bukni egyrészt a Lábatlanra vezető útban és az országút 
falában a cementgyár mellett mint agyag, másrészt homok alakjában 
a templom feletti szőlők északi lejtőjén.

A közép eocénnek két, bár csak kis területre szorítkozó, de igen 
kövületdús lelőhelyét kell hogy megemlítsem Neszmély vidékén. 
A Tekeres-patak mély szakadékjának két pontja ez, a melyről már dr. 
H o f m a n n  K a k o l y  említést tesz.1 Mint kékes színű igen kemény agyag 
lépnek fel itt e rétegek, a melyek Nummulites striatuson kívül különösen 
igen szép és jó megtartású ampullariá-kát, fusust stb. tartalmaznak.

Az eocénnek itteni közvetlen feküjét a lábatlani homokkő képezi. 
Ezen két előfordulást egyébként, a mint részben szóbeli közlés útján 
tudom, részben pedig dr. H o f m a n n  idézett munkájából is kitűnik, dr. 
L óczy  L a jo s  egyetemi tanár úr is megfigyelte. Az itt látható szelvényt 
a 3. ábra tünteti fel.

Az e lelőhelyen található gazdag faunát dr. L ő r e n t h e y  I m e e  egye
temi tanár úr óhajtja beható palaeontologiai vizsgálat tárgyává tenni, 
a miről majd alkalmilag részletesen fog beszámolni.

A közép eocén végül még egy édesvízi képződményével lép fel e 
.területen, nevezetesen a Berzseg-hegy tetején, a hol mint édesvízi mész 
van kifejlődve, a mely H a n t k e n  M ik s a  vizsgálatai nyomán paluclinákat

1 D r. H ofmann K . : 1. c. 188. lap.
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és chara gyümölcsöket tartalmaz.1 Ez utóbbiakat magamnak is volt 
alkalmam e kőzetben megfigyelni, a melyben különben igen nagy mér
tékben vannak meg. Előfordul az imént megnevezett helyen kivül még 
kis folton a Nyagda völgyében és a lábatlani cementgyár közelében

3. ábra.
a
b
c
d
f
9
h

A sárga vasrozsdás homokréteg (d) egész észrevétlenül megy át az alatta követ
kező sárga homokrétegbe (/’), a mely utóbbi rendkívül nagy mennyiségű kövületet 
tartalmaz. A rétegek dőlésére nézve megjegyezhető, hogy az D-ről É-felé körül

belül 24h irányában 7°.

levő árok keleti falában. A Berzseg hegy tetején e mészkő alatt homokkő 
következik, a mely nyilván a lábatlani homokkő lazább rétegeinek felel 
meg. H a n t k e n  vizsgálatai szeriut ezen édesvizi mész teljesen azonos a 
Dorog, Tokod, Sárisáp, Szentiván és Nagy-Kovácsin előforduló mész- 
szel, a mely itt a széntelepek társaságában lép fel; azért, valamint

1 Hantken M .: Lábatlan vidékének földtani viszonyai 52. lap.



(14) FÖLVÉTELI JELENTÉS. 1 6 1

hogy a harmadkor előtti kőzetek közelében lép fel, a harmadkori réte
gek közül a legidősebbnek mondja.1

A  felső eocén e területen egyrészt mint Nummulites Tchiha- 
tcheffi-tartalmú mészkő, másrészt mint bryozoás márga, illetőleg ho
mokkő van képviselve.

A Nummulites Tchihatcheffi mészkő kizárólag a lap keleti részén 
található meg nagyobb összefüggő területen kifejlődve, nevezetesen: a 
Pusztamarót melletti Hajdúugratón, hol igen szép festői sziklafalakat 
alkot, majd Bajna közelében a Domonkos-pusztánál, továbbá a Domon
kos-hegyen s ennek Mánya-oldal név alatt ismert nyugati lejtőjén. Kis 
felszini kiterjedésű területekre szorítkozó foltokat alkot még a Kis- 
Berzseg-hegy és a József-puszta között elterülő dombokon. Mindenütt

a ±— =  tömött márgás homokkőpadok, átlagban 0*50—0*80 m vastagok 
—b5 =  kókesszürke levelesen elváló márga « 1*0—1*50 m vastag.

igen nagy mennyiségű Nummulites Tchihatcheffi kövületet tartalmaz, 
a melyek a kőzetből kimálva sokszor marékszámra szedhetők, így pld. 
a Domonkos-hegyen.

A bryozoás márga és homokkő Bajót és Nyergesujfalu közelében 
vannak kifejlődve, a melyekben bryozoákat alig lehet találni, míg a 
Terebratulina tenuistriata Leym . és a Serpula spirulaea, Lám. igen 
gyakoriak. Nevezetesebb lelőhelyei Bajóton: a Hármas-gát és a Mánya- 
oldal, a hol márgás rétegekkel váltakozó homokkő alakjában van meg; 
hasonló minőségben megleljük a községben a templomtól valamivel 
északra fekvő lejtőben, s ezzel szemben a szőlőkben. Kis szakadozott 
foltokat borít még a Búzás-hegy nyugati lejtőjén és a József-puszta 
melletti szakadékban, ellenben Nyergesujfalun, a Piszkére vezető országút 
falában, a Sánczhegyen és Piszkén a vasúti bevágásban igen szép fel
tárásai láthatók, a hol — miként a 4. ábrán láthatni — a márga a 
homokkővel váltakozó padokat alkot.

1 Hantken M .: 1. c. 53. 1.

A m. kir. Földtani Intézet Évijelentése. 1907. 1 1
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8. A felső öligocén a magasabb sósvizi réteg eomplexusával 
van e területen jelen, a mely a Héreg, Bajna és Sárisáp vidékén oly 
nagy mértékben s igen kövületdúsan kifejlődött pectunculus-os homokkő 
alakjában van meg. Itteni előfordulása azonban igen alárendelt, mert 
csupán a Domonkos pusztán és Pusztamaróton: a Szenzsát-réten talál
ható meg ogy*egy csekély kiterjedésű folt alakjában. És ezzel a paleo- 
gén e területen be van végezve.

9. A neogén a legfiatalabb tagjával, &j>cbnTbOTii(ii emelettel 
van képviselve, a melynek nagy felszini kiterjedésben és igen tanulsá
gosan kifejlődött rétegei a felvett terület ÉNv-i részén Süttő, Neszmély 
és Dunaalmás körül elterülő domboknak a Duna felőli oldalán buknak 
ki a felületre. Keletről nyugat felé haladva, legelőször Piszkén találko
zunk velők, még pedig a FiscHER-féle ház udvarán, a hol mintegy
2—3 m vastag homokos lösztakaró alól buknak ki. Az itt észlelhető 
rétegsorozat a következő: a lösz alatt körülbelül 0*50 m vastag tör
melék és kavicsból álló réteg következik, a mely egy Melanopsis Sturii, 
Melaiiopsis sp. és Cardium töredékeit tartalmazó, vörhenyes sárga 
homokra települ. Ez utóbbiban vékony kék agyag csikók figyelhetők 
meg, a melyeknek dőlését azonban e hely csekély mérvű feltárása és 
bedőlt volta miatt nem lehetett megállapítani.

A pannoniai emelet rétegei, nyugat felé haladva, mind gyafeoriab- 
bakká válnak, így Süttőn a Gyűrűs-pusztára vezető út melletti szaka
dékban és a Steinplatten nevű hegyre vezető mély útban, a hol ugyan
oly nagy mennyiségben fordulnak elő a Congeria angula-caprae kövü
letei, mint az e ponttól távolabb Ny-ra fekvő neszmélyi téglagyárban. 
Valamint délebbre az Alsó-Bikol-pusztánál nyíló völgyben bukik ki 
ismét a pannoniai emelet, a hol szintén nagy mennyiségű, de csak töre
dékes állapotban megtartott congériák találhatók. Igen szépen kifejlődve 
találjuk a pannoniai emelet rétegeit területünk nyugati részén a Nesz
mély és Dunaalmás között elterülő lejtőkön s azok szakadékaiban, a 
melyek a Bikol-patak völgyétől Dunaalmásig s azontúl a dombok pere
mén csaknem egész Tatáig szakadatlan összefüggésben követhetők. 
A kövületekben gazdag lelőhelyeik közül legelső sorban érdemel emlí
tést a neszmélyi téglagyár feltárása, a mely túlnyomóan Congeria 
ungula-caprae kövületet tartalmaz igen nagy bőségben. E helyen a 
feltárás körülbelül 6—8 m magas. Legfelül 0*50 m vastagságban 
homokos kavicsréteg terül el, alatta körülbelül 1*0 m vastag csillámos 
sárgás-szürke homok következik, a mely egy piszkos sárga kékes-szürke 
agyagon települ. Ez utóbbiban két 0*20—0*30 m vastag homokos agyag
betelepülés látható, a mely tele van az említett kövületekkel. Maga 
ezen kékes-szürke padozott agyag körülbelül 7*0 m vastag, a melyet
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egy 0‘20 m vastag vöröses színű vasoekeres, kövületes homok, illetőleg 
egy alábbi gödörben 1*5 m-re feltárt homokos agyag zár be. E lelőhely 
kövületeire nézve egyébként adatokat találunk L oczy L ajos egyik mun
kájában, a melyben több congeriát és cardiumot közöl.1

A pannoniai emelet rétegeinek igen nagy feltárásait láthatjuk 
a neszmélyi s dunaalmási partokat É—D-i irányban átszelő szakadé
kokban, a melyek nem ritkán 20-0—30-0 m-t is meghaladnak. E feltá
rásokban túlnyomó mértékben agyag foglaltatik, a mely azonban a 
homokkal többszörösen váltakozó padokra van osztva. E helyütt a 
kövületek közül különösen a Congeria lép fel igen nagy
mértékben, de nem ritkák a planorbisok, uniók, cardiumok és mélánop- 
sisok se. A számos feltárás közül, — a melyek kisebb-nagyobb mér
tékben igen hasonlók egymáshoz, — csupán a Bátor-berekét óhajtom 
a következő szelvényben megismertetni (1. 5. ábra).

E szelvényre nézve szükségesnek tartom hogy megemlítsem, hogy 
a lignit hasonló vékonyságú rétegben a Kormahegy és az Akasztóhegy 
közötti szakadékban kétszer fordul elő.

A pannoniai emelet rétegeinek fekvőjét e helyütt — a már említett 
két eocén-ponttól eltekintve — a lábatlani homokkő képezi, a minek illuszt
rálására a Tekeres-patak következő szelvénye szolgáljon (1. 6. ábra).

Meglelhetők ezen elsorolt pontokon kívül a pannoniai emelet réte
gei még Dunaalmáson, még pedig agyag alakjában az ottani téglave
tőben. Congeriatartalmú, laza kavicsos homok alakjában találjuk őket 
a komáromi medenczét kelet felől beszegő dombokon, a hol folytatását 
képezik a Tata, Baj, Szomód és Agostyán környékén oly nagy mérték
ben meglevő rétegeknek.

1 0 . A  dilw vium -Tisik  itteni kifejlődéséről szólva, megjegyezhetem, 
hogy a mily nagy az elterjedése, annyira változatos, a mennyiben nem 
kevesebb mint hatféle taggal lép fel.

A legidősebb tagját a forrásmészkő vagy ennek a tufája képviseli, 
a mely legnagyobb mértékben a Dunaalmás, Szomód és Dunaszent- 
miklós között elterülő diluviális dombokon található. Nagy felszíni 
kiterjedést mutat még Süttőn, a hol azonban nehány pont kivételével 
már nagyobb vastagságú lösz települ reá. Kis és a térképen alig kitün
tethető foltokat alkot Lábatlan határában az Öreg-hegyek egy-két pont
ján. A forrásmészkő legszebb feltárásait a Dunaalmáson levő Nagyhegy 
és Almási-hegy, valamint a süttői Haraszthegy tetején láthatni. Ez 
utóbbi helyen van legnagyobb mértékben művelés alatt.

A kőzet felső rétegeiben többnyire likacsos, míg alsóbb szintjei

1 L óczy L ajos: Jegyzetek a ponti emelet osztályozásához. 112. 1.
1 1*
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tömöttek, sűrűk. Némely helyen igen szépen rétegezett 0*50—1*0 m 
vastag padokat alkot, mint Dunaalmáson a Nagyhegyen, vagy pedig 
Süttőn a Steinplatten nevű hegyen. A kövületek majd mindenütt egy
formán gyakran találhatók benne; különösen gyakran találni a gerin- 
czesek csontmaradványait. Ezek közül sikerült szert tennem a duna- 
almási kőfejtőkben egy Cervus-félénék, az agancsára, egy Elephas záp- 
fogra, valamint egy — valószinüleg tapír alsó állkapcsának — a töre
dékeire s nehány gerinczesnek a fogára. Nehány csont- és aganestöre-

a — lösz
b =  kavics és törmelék
c =  parmoniai homok, homokkő concreciókkal. 
g =  « hordalék tele melanopsisokkal
h =  lejtőtörmelék 
d =  neocom homokkő.

déket — a süttői kőfejtőkből —  Aprili kőbányatulajdonos úrtól is  
kaptam .

A diluviumnak következő fiatalabb képződménye a dunaalmási 
forrásmészkőre közvetlenül települő, fehéres-szürke színű, finom szemű 
homokkő, a mely 0 50—1*0 m vastag és majdnem szintesen fekvő réte
gekben körülbelül 8—10 m vastagon települ a forrásmészkőre. Hasonló, 
de vastagság tekintetében jóval csekélyebb homokkőréteget találunk a 
Szomódi Leshegy forrásmészkövén, a hol összes vastagsága a 2*0 m-t 
alig haladja meg. Másutt e homokkőnek ilyen előfordulását nem figyel
tem meg.

Szomód és Dunaalmás határainak összeszögelésénél, az Almási-
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hegy közelében az imént említett homokkövet egy kavics konglomerát 
helyettesíti, a mely — éppen úgy, mint az előbbi — közvetlenül a 
forrásmészkövön fekszik. Csakhogy kiterjedése éppen úgy mint a homok
kőnek, igen csekély, s inkább csak lokális jellege van.

A kavics, homokos változataival részben Neszmélyen, a pannoniai 
rétegeket feltáró árkok mentén, részben a süttői Sánczárkoknak neve
zett dombsorozat északi partjain lép fel csekélyebb felszíni kiterjedésben. 
A homok ellenben jóval nagyobb területeket borít, mert azonfelül, hogy 
a kavicsnak állandó kísérője, megtalálható még Dunaalmáson a forrás
mészkő szegélye gyanánt. A dunaalmási dombok, a szomódi és tatai 
dombok valamennyien ily diluviális homokkal vannak takarva. E homok 
egész laza, közép finom szemű és többnyire a vasoxydhydrát tartalmá
tól vörös színű.

A diluviumnak eddig összefoglalt képviselőin kívül végre meg kell 
hogy említsem azok legfiatalabb tagját, a löszt, a mely Dunaalmástól 
kezdve kelet felé — leszámítva ama kevés megszakítást, a hol az idő
sebb rétegek kibuknak —■ csaknem az egész területet borítja. Kétféle 
módosulatával lép fel, nevezetesen mint typusos lösz és csekélyebb mér
tékben mint homokos lösz. Ez utóbbi Nyergesújfalu és Lábatlan köze
lében lép fel összefüggő területet alkotva.

11. Áttérve végre az a llu v iu m ra  megjegyezhetem, hogy ez a 
keleti lapon csupán a Duna keskeny árterületére s a Dunába szakadó 
nehány patak mentére szorítkozik. A nyugati lapon ellenben nagy terü
letet alkot, kezdődvén a Kis-Magyar-Alföldnek túl a dunai része. Az 
alluvium részben mint homok, részben mint kavics, mint agyag és 
mint mocsárterüleb van képviselve, a melyeknek bővebb ismertetését 
a következő szakaszban foglalom össze.

T alajv iszonyok .

Az eddigiekben geológiai szempontból ismertetett területnek rövi
den egybefoglalt talajviszonyai a következők.

Területünk legrégibb képződményének, a felső triaszlcorú  
megalodus mészkőnek talaj félesége gyanánt csupán a kőzet elmálásából 
keletkezett ama vöröses-sárga színű, kemény kötött agyagot kell hogy 
tekintsük, a mely ritkán kisebb-nagyobb kőzet törmelékkel vegyítve 
lejtőtörmellék (Gehángelehm) néven ismeretes. Egyéb talajnemet e kép
ződményen megkülönböztetni nem lehet, mivel ott, a hol szálban áll, 
talajjal nincs takarva, a hol pedig mélyebben fekszik a felszín alatt, 
ott nagyobb vastagságban lösz települ reá.

A lejtő törmeléknek felszíni elterjedése csupán a Gerecse és a
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Nagy-Pisznicze közötti lejtőkre s távolabb a Nagy-Pisznicze és Emen- 
kes nyugati lejtőire szorítkozik.

Hasonló, teljesen vörös sziuű talajnemet enged felismerni felületén 
a liasz mészkő’ a mely azonban csak úgy, mint az előbbi, nem 
egyéb lejtőtörmeléknél. Felszíni kiterjedése e talajnemnek csekély, a 
mennyiben csak e kőzet kibúvásaira szorítkozik. Megtalálható a Nagy- 
Pisznicze déli lejtőjén.

A kö zép d o g g er-n ék , mivel csak a Paprét árkának a feltárásá
ban ismeretes, kultuitalaja nincs. Ellenben a felső titJiOTi, a mely 
mint szaruköves mészkő elég gyakori e területen, kőtörmelékes vályog
talajt alkot. E talajnem a szaruköves mészkő elmálló törmelékének a 
löszszel való keverődése által jött létre. Alsó talaját megállapítani nem 
igen lehet, mert a nagy mennyiségű szarukőtörmelék a fúró lehato- 
lását megakadályozza. A kőtörmelékes vályog megtalálható Pusztama
rótól! a Kerek-erdő s a Yaddisznós közötti dombon és mindenütt ott, 
a hol a szaruköves mész kibukik. Mívelés alatt álló talajnemet azon
ban csak Pusztamaróton alkot, a hol Vaszary Gyula uradalmi intéző 
úr szives közlése szerint az alsó talajnak nagy és durva törmelék tar
talma miatt alig mívelhető. Egyéb előfordulási pontjain többnyire ko
pár területek okozója.

Az alsó Jieokom-korú mészmárgának talajképzés tekintetében 
jelentősége alig van, mert legtöbbnyire lösztől van takarva s így leg
feljebb mint alsó talaj vonható tekintetbe. A Hosszúhegy lejtőin való 
feltárásaiból látható, hogy a löszalkotta vályog felső talaj alatt 0*30— 
0*40 m mélységben lösz alsó talaj van s a márga csak ez alatt mint
egy 0*60 m-nyi mélységben következik. De ez is csak a lejtőkön ész
lelhető, míg a fensíkokon, a hol a víz hatásának a márgát borító lösz 
jobban ellen tud állni, a márga oly mélyen van a felszín alatt, hogy 
mint alsó talaj már tekintetbe se jut.

A közép n e o k o m \o x k  lábatlani homokkőnek nagyobb felszíni 
elterjedése daczára sincs sokkal nagyobb jelentősége talajképzés tekin
tetében az előbbinél. Mert Önálló, saját elmállásából eredő talajt egye
dül a Hajdú temető és a Gomboshegy fensíkján lehet felismerni, vö
röses murvás agyagos homok alakjában. A hol ellenben a lejtőkön bukik 
ki, málladékát a csapadék vizek elhordták; a hol pedig a fiatalabb 
lerakódásoktól takarva, a szakadékokban fellép, talajtani szempontból 
semmi jelentősége nincs. A fennebb említett felső talajt a mely 
mondhatni csak a homokkő kibúvásaira szorítkozik s ezért a térképen 
alig kijelölhető — 0*50 m mélységben lemezekre málló homokkőtör
melék váltja fel, mintegy 0 80 m mélységig, a hol azután a jól réte
gezett szálban álló lábatlani homokkő következik.
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A paleog(^-képződmények közül a Nummulites perforatus és 
lucasanus rétegek sárga agyagos vályog felső talajt engednek felületü
kön megkülönböztetni, a mely nem ritkán a kimállott nummulitektol 
egész durva kavicsos struktúrát vesz fel. Előfordul e talajnem Bajnán 
és Bajóton, a geológiai részben már említett helyeken. Alsó talaja 
Bajóton 0*20—0 40 m-től kezdve sárga nummulittartalmú agyag, a 
mely 3*50 m-ig változatlan. Bajnán 0*50 m mélységben töménytelen 
mennyiségű kövületet tartalmazó mészkő képezi az alsó talajt, a mely 
egy 2*50 m-ig feltárt kutató gödörben semmi változást nem mutat.

A Nummulites striatus rétegek ama helyeken, a hol mint agyag 
vannak képviselve, egy nummulitekben bővelkedő, kötött barna színű 
agyag felső talajt képeznek, a mely nagyobb felszíni kiterjedésben 
Piszke és Lábatlan vidékén fordul elő. E talajnem alsó talaját a lábat- 
lani Bézhegy feltárásában 0*70 m mélyen egy kékes színű, igen kemény 
kötött agyag képezi, a mely helylyel-közzel vékonyabb homokrétegek
kel van megszakítva. Az agyag vastagsága körülbelül 3*5 m Piszke 
táján a Porostól délebbre fekvő dombon a Nummulites striatus és ost- 
rea-héj töredékes sárgás-barna agyag felső talaj megfúrva, 2*0 m-ig 
semmi változást nem mutat, a mint azt egyébként a közeli vízmosás 
feltárásában is látható. Bajót közelében a Szemszőlők tetején a num. 
striatus rétegeknek barna agyag felső talajuk van, a mely a lejtőn 
lefelé haladva, mind nagyobb számban tartalmaz kövületeket. E felső 
talaj átlagos vastagsága alig múlja felül az 1*50 m-t, mivel itt már 
áthatolhatatlan mészkőtörmelékréteget üt meg a fúró. A Szemszőlők 
E-i lejtőjén e rétegeknek vörhenyes barna agyag felső talajuk van, 
a melyet körülbelül 1*0 m mélységben szürke, kövületben gazdag agyag 
vált fel. Lejebb lefúrni az agyag igen nagy keménysége miatt nem 
lehet, azonban a felületen itt-ott heverő mészkőtörmelék, — mit hely
lyel-közzel talán az eke is kivetett — arra enged következtetni, hogy 
a kőzet nem lesz nagyon mélyen a felszín alatt.

A Nummulites striatus szint homokos rétegeinek kisebb felszíni 
elterjedésénél fogva, kevésbbé jelentős a szerepük. Mert úgy Piszkén, 
mint Lábatlanon a lösz alól buknak ki s így csak mint alsó talaj ju t
hatnak szóba. E rétegeknek a felső talaj alatti mélysége változó, a 
mennyiben ez 1 és 7 m között ingadozik. Piszkén homok alsó talajt, 
Lábatlanon azonban ezen kívül még kavicsos homok alsó talajt is alkotnak.

A szóban levő rétegek felső talaj alakjában Bajóton lépnek fel a 
Szemszőlőkben, a hol ez egy kövületben gazdag sárgás-szürke színű agya
gos homok. Az alsó talaj 0*70 m mélységben szürke kövületes homok
ból áll, a mely 2*0 m-ig változatlan.

A Nummulites Tchihatcheffi mészkő felső talaja Bajna környékén
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kisebb területen egy sárgás barna szinti agyag, a mely töménytelen 
mennyiségű nummulitet tartalmaz. Az agyag egyébként igen kemény és 
annyira kötött, hogy a fúró alig képes belehatolni; 1’50 m mélységig 
csupán valamivel világosabb szinében mutat változást, de struktúrájá
ban nem. A Domonkoshegy gerinczén fellépő Nummulites Tchiha- 
tcheffi mészkő kulturrétegét egy törmelékes barna agyagos vályogtalaj 
alkotja, a melynek 0*40 m vastagsága után már a mészkő, illetőleg 
annak törmeléke következik.

Az eocénkorú édesvizi mészkőnek talajképzés szempontjából jelen
tősége nincs, mert a lősz eltakarja. Ellenben a bryozoás márga és 
homokkő e tekintetben lényeges szerepet játszik. Igaz ugyan, hogy e 
képződménynek csekély az elterjedése, de azért a területre jellemző 
talaj féleséget alkot. Kavicsos agyagos homok a felső talaja, melynek 
vastagsága 0*30—0*50 m között váltakozik; e mélységben alsó talaj 
gyanánt először 120 m-ig kavics, ez alatt pedig a bryozoás homokkő, 
illetőleg a vele váltakozó márga következik. E talajféleség összefüggően 
csupán Nyergesújfalun a Sánczhegy nyugati lejtőjén lép fel.

A felső öligocén-koxú. pectunculusos homokkő, — mivel csak 
egy keskeny szegélyben Bajnán a lösz alatt van feltárva — talajtani 
szempontból csupán mint alsó talaj vehető figyelembe. Felső talaja 
0*25—0*30 m-ig itt-ott kavicsos lösz, a mely alatt a 3*0 m-ig feltárt 
falban a szürke csillámban gazdag pectunculusos homokkő alkotja az 
alsó talajt.

A pannoniai emelet rétegei lényegesen járulnak hozzá e 
terület talajainak alkotásához. Uralkodó mértékben barnás vörhenyes 
színű s meglehetősen laza kavicsos homok felső talaj alakjában lépnek 
fel, a mely a komáromi medenczét kelet felől övező dombokon s azok 
lejtőin terül el. Ezen talajféleség vastagsága meglehetősen egyezik a 
több ponton kiemelt fúrási próbákban és átlagban 0*50 m-nek felel 
meg. Alsó talaja e mélységben sárga homok, a mely 2*0 m-ig nem 
mutat változást. Az alsó talaj szintén meglehetősen laza s csak ott 
vesz fel valamivel kötöttebb szerkezetet, a hol az alatta következő 
agyag nincs nagy mélységben. így találjuk ezt pl. a tatai téglavető 
melletti szőlőkben, a hol az imént említett laza homok a]só talaj, 
agyagalkatrészek fokozatos felvétele által homokos agyagba megy á t ; 
ez utóbbi alatt 1 "60-tól kezdve ismét sárga kötött congeriás homok 
következik.

Nem ritkán fordul elő alsó talaj gyanánt a homokos kavics is, 
még pedig különösen a dombok tetején Szomód és Baj táján.

A vörhenyes, majd szürkés színű kavics csekélyebb kiterjedésű 
területeken felső talaj alakjában is előfordúl, nevezetesen a Kühtreiber-
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patak melletti dombon és Neszmélyen, a téglagyárral szemben fekvő 
domb tetején. Kühtreiber-pataknál 2*0 m-ig a homokos kavics változást 
nem m utat; ellenben Neszmélyen — mint már az előzőkből tudjuk — 
1*0 m-ig csillámos sárgás-szürke homok, azontúl pedig a congénákban 
oly gazdag agyag következik alsó talaj gyanánt.

A pannoniai rétegek utolsó talajneme: az agyag csak mint alsó 
talaj fordul elő Neszmélyen a téglagyár melletti szőlőkben, a hol követ
kező szelvénye látható:

174. sz. Alig humuszos sárga hom oki _  0*15 m-ig 
sárgás-szürkés homok „„ _ _  3*00 «
kékes-szürke agyag feltárva _  _  4*00 «

A sárgás-szürkés homok nyugat felé mindinkább vékonyodik, úgy 
hogy a Ny-i lejtőkön az alsó talajban 1*0 m mélységben már ezen 
szürke-kékes agyagot találjuk.

A d i l w v iu m  nagy felszini kiterjedésének megfelelően, megle
hetős nagy változatosságot mutat talajtani tekintetben is, a mennyiben 
mint vályog, mint homokos vályog, mint homok, alárendelt mértékben 
pedig mint kavicsos homok és mint kavics alkot kulturfcalajokat.

A vályog felső talaj, — a mely legnagyobb mértékben van elter
jedve e vidéken — leginkább meszes válfajával van képviselve. Vastíg- 
sága átlagban 0'40 m, a mely mélységben majdnem mindenütt typusos 
lösz alsó talajt üt meg a fúró. A homokos vályog, az előbbitől csupán 
a finom homoktartalomtól eredő lazább voltával különbözik, míg szine 
ezzel teljesen azonos. Alsó talaja 0*25—0‘50 m között ingadozó mély
ségben sárga finom szemű homok, a mely gyakran 3—4 m vastagságig 
semmi változást nem mutat. E talajnem a Nyergesújfalu melletti 
szőlőkben és József-puszta táján borít összefüggő területet.

A homok kulturrétege egy vasoxydhydrátos középfinom szemű, 
laza homok felső talajt alkot, a mely itt-ott elvétve kevés kavicsot is 
szokott tartalmazni. E talajnem különösen a terület nyugati és északi 
részén levő dombok lejtőin lép fel, a hol alsó talaja 0*40 m mélység
ben sárga homokból áll. Helyenként, így Dunaalmás vidékén, e sárga 
homok alsó talaj alatt 1*60 m mélységben még sárga kavicsos homok 
is előfordúl.

A kavicsos homok felső talaj alakjában a Duna mentén levő 
dombok lejtőin és a nyugati lap nehány pontján található. Alsó talaját 
0*20—0 30 m mélyen Süttő táján sárga laza homok alkotja, a mely 
utóbbi, a mint néhány feltárásban látható, 4*0 m-ig változatlan. Hasonló 
az alsó talaja Szomódon, avval a különbséggel, hogy a felső talaj vala
mivel vastagabb: 0 40 — 0*50 m.
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A kavics felső talaj különösen a Tata melletti dombokon : Grébics, 
Leshegy és Dióspusztán lép fel; alsó talaja, — a miről fúrás utján a 
kavics nagy ellentállása miatt nem lehet meggyőződni, — nagy való
színűség szerint szintén kavics lesz.

A diluvium régibb lerakódásai, nevezetesen a forrásmészkő, a 
homokkő s a kavics-konglomerát talajtani tekintetben nem bírnak fon
tossággal, mert vagy a lösztől el vannak takarva, vagy pedig szálban 
állanak.

Áttérve végre az alluviumtalaj féleségeire, előrebocsátható, 
hogy ezek között e területen leggyakoriabb a homok, a mely egyrészt 
a Duna mentén, másrészt Tata táján fordúl elő nagyobb mértékben 
kulturtalaj gyanánt. E homok barna színű, középszemű; alsó talaját 
a Duna közelében mintegy 0-30 m mélységben sárga homok képezi, a 
mely azonban már 1'50 m mélyen vízzel nagyon átivódott. A meden- 
cze szélén e talajnem a széltől reá hordott diluviális homoktól kissé 
vörhenyesbe hajló barna szint vesz fel; de alsó talaját szintén 1 0 m 
mélységben sárga homok alkotja.

A medencze belsejében már kötöttebb talajnemekkel találkozunk, 
nevezetesen agyagos homokkal és agyaggal. Az agyagos homok a me
dencze pereme felé fordul elő, a hol legtöbbnyire barna színű. Alsó 
talaját O’oO m mélységben szürke homok alkotja, a mely l'O m-ig ter
jed, ez alatt vízzel átivóáott szürke homok következik egészen 2*0 m-ig. 
Beljebb haladva a medenczébe, kisebb foltokon itt-ott homokos agyagra 
találunk, míg végül a régibb vízfolyások medrébe érve, vizenyős agyag
talajon állunk meg, a melyen . az áradáskor kiömlő vizek — esés hij- 
ján — meggyűlnek s a terület egy részét elmocsárosítják.

Az alluvium utolsó képviselője a kavics, a mely azonban a Duna 
medrén kívül csak kisebb kiterjedésű foltokon fordul elő s így talajtani 
szempontból különös jelentősége nincsen.

*

Kedves kötelességemnek tartom végül, hogy e helyen is hálás köszö- 
netemet fejezhessem ki V a s z a b y  G y u l a  uradalmi intéző úrnak, T h i e l  

Ottó uradalmi főtiszt úrnak és V a sz a b y  A n t a l  uradalmi főerdész úrnak, 
a kik felvételi munkámat szives támogatásukkal hathatósan előmozdították.


