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Cyrénás

agy.'tg.

A Szentendre környékén kibukkanó legidsebb rétegek a fels
oligücénbe tartozó n. n. cyrénás agyagok, melyek az eddigi irodalomban a „Peetnncnlns obovatnsos rétegek” alsó részeként szerepelnek. A cyrénás agyag jellegzetes brackvízi fannájával szembetnen
jelzi a fels oligccén tenger elsekélyesülését és kiédesedését. Területemen ez a cyrénás agyag nem található csak a tle északra fekv
Leányfalu határában bukkan felszínre szép feltárásban. Ezt a boldogtanyái feltárást
a j z o n L. ismerteti doktori értekezésében
(58). Itt a cyi’énás agyagok fels részében vékony, 30 cm vastag
lignitcsík települ, majd felette vékony ])eciunculusos kavicsos homok tanúskodik a tenger rövid ideig tartó behatolásáról. Felette líjból
brack rétegek következnek, jeléül az líjabb kiédesedésnek. Pomázon is,
ahonnan Szalai T. ismerteti ket (34, 10(1. o.), a leányfalusihoz
hasonló települési' viszonyokat árulnak el. Itt is a cyrénás, lignitcsíkokat tartalmazó szürke agyagokra a homokos Peetnncnlns obovatnsos rétegek települnek. A cyrénás agyagok fekürétegeit, sajnos,
csak egy helyen volt módomban ^lajzonnal tett kirándulásomon
a Csédi-hegytl Ny-ra, a Kalicsa-patak elágazásánál tanulmányozni.

M

megfigyelhet, hogy a jellegzetes kiscelli agyagrétegek felelhomokosodnak, majd erre a fels, durvább homokos kiscelli
agyagra települ a brack cyrénás agyag.
Itt jól

felé

Lengyel E.
nev

említi cikkében (42, 71 o.) a 288.6 mp.-tal jelmély szárazkiit
hegy DK-i lejtjén ásott 62
szelvényét, és egyes rétegek faunáját közli. Ebbl a szelvénybl a
kút fenekét képez agyagmárga kövületei alapján cyrénás agyagnak
vehet.
lignittelep itt vagy nincsen kifejldve, vagy még nem
érték el. Ezek felett vannak a peetnnculusos rétegek, de itt ezek már
nem taidalmaznak tnritellákat, melyek még inkább kiemelnék azok
zett

m

Kadacsúcs

A

marin

A

háborús évek után az Öregvíz patak (Sztaravoda)
1500 métert felfelé haladva, a patak medrében
szén után több aknát mélyesztettek. Sajnos, a tárók, aknák már régen bedltek, és csak a hányóról lehetett néhány Cyrena sp. töredéket gyjteni. Hallomásból tudom, hogy kb. 40 50 cm vastag lignitcsíkot tártak itt fel. Ez a lignitcsík nyilván a Pomáz. környékén
T. által kimutatott s a cyrénás agyagokhoz tartozó (34,
Sz a a
106. o.), ill. IMa jzon L. boldogtanyái lignitjével azonosítható. Valószínleg a szentendrei artézi kút víztartó rétegei is a cyrénás agyagokhoz tartoznak (.'2. 11. o.). Sajnos, errl a mélyfúrásról nincsen
pontos szelvényünk. Mégis Szalai alapján annyit tudunk, hogy 50
jellegét.

—

forrásától kb. 1000

—

1
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—

m-ben már andezittnfában haladt a vés és 170 180 m-ben érte el
a víztartó agyagrétefíeket. Ennél mélyebbre nem is hatoltak. Az incyrénás agyagok jelenlétét
nen kapott 20 percliter víz 10 C"-os.
egyél) helyeken nem sikerült kimntatni.
A cyrénás agyagok és a velük kapcsolatos lignitcsíkok a fels
oligocén tenger elsekélyülését és kiédesed beltengerének esetleg
rövid ideig tartó teljes kiemelkedését rögzítik le. A cyrénás agyagokat mindenütt a pectnncnlnsos homokok követik, melyek rövid
ingresszív fázist (a szárazföld rövid ideig tartó süllyed idszakát)
örökítenek meg. Ezeket a homokokat és a reájuk települ, sokszor
velük váltakozva fellép, gyéren foraminiferákat, brack faunákat,
szárazföldi levéllenyomatos és édesvizi kövületeket tartalmazó rétegeket a következkben, tekintve azoknak elkülönítési nehézségeit,
egybefoglalva fogjuk tárgyalni.

A

Pectunculusos obovatusos potam}(le.ses és átnteneii
(aquHánicn) rétegek.

Nagyon szé]) feltárásban ismerhetjük meg ezeket a már részben aqnitánienbe tartozó rétegeket a Sztelin-patak baloldalán felfelé haladó mélyntban, melynek 5-ös sz.-á rétegére kta, jzon L.
hívta

figyelmemet még 1934-ben.
Törmelék (Anomiás kavics-

fel
13.

és

pectenes

bomokkdara-

bokkal).

m

12.5

10. 3

homokos agyag. (Cardiinn sp., TeJUna sp.)
levéllenyomatos, szürke, képlékeny agyag.
finom, sárgás, csillámos homok, néhol kisebb kvarcit-

sárga, finom,

11. 1.50

m

m

kavicsokkal.

m

finom, barnásszürke, homokos agyag. Támonitos erek9. 5
kel és foltokkal. (Cyrena sp., TeUhia sp.), alsóbb részein kavicsos
betelepülések és levél lenyomatok.
8.20 cm re])edezett szürke agyag (Discorbina rosacey d’Orb.,
Noiiion'nw conimunis d’Orb., spotangklg tnk, ostracodák.).

30 cm növénylenyomatos homokkpad.
50 cm szürke, képlékeny agyag, levéllenyomatokkal.
5. 20 cm elég durva, rozsdavörös homok (édesvízi fauna: Melánia escherl Merlan alakkörébe tartozó melániák, Palndlna cf.
(Vhiiparus) soricinensls
o
1 e t. Unió menkel
n n k.).
7.
0.

N

4.

1

m

D

barnásszürke,

finom,

agyagos homok (mikrofanna

nincs).

kel

3.

2

2.

2

m fehér és sárgás, dni’vaszemn homok, limonitos részekkel.
m repf'dezett, szürke agyag, homokosabb sárgás részek-

(mikrofanna nincs).

m

A

kötött, finom, csillámos, laza, agyagos homokk.
1. 2.50
rétegek fedjében törmelékben kaptam meg a burdigálien ano-

miás homokot

és i)ectenes

homokkövet. Lefelé, sajnos, nem nyomoz-

— m

ható tovább a szelvény, mert azt a lösz, mely itt kb. 6 8
vastagságban fejldött ki, eltakai'j'". Sajnos, ebbl a szelvénybl idm
rövidsége miatt igen keveset gyjthettem. Mikrofannára is csak
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réteget vizsgált meg belle ]\I a j z o n L., neki segítségéért
e helyen is hálás köszönetemet l‘e.iezem ki. Az 5-ös réteg édesvízi
fannája arra utal, hogy itt is megvannak a Szalai által Pomázon
kimiitatott szárazföldi-édesvízi rétegek, melyeket ö már hajlandó
faunájuk alapján az aquitánienhe sorozni (34, 107 o.)
Az átmeneti rétegek egy njabh érdekes, de helyzetét illetleg
egyelre még kérdéses kifejldését ismerhetjük meg a 131 mp.-tal

három

jelzett. Hunka nev dombtól ÉNY-ra. A Sztelin-patak baloldalán
haladó mélyntnak els johhfelé elágazó árkában, az elágazástól kh.
200 m-re találunk egy kis jóvizü forrást. Itt kettéválik az árok,
a baloldali ág rövid, a jobboldali ellenben felhnzódik egészen a
Kadacsiics lábáig. A baloldali rövid árokban kapjuk meg a durva
kvareitkaviesos, anómiás-ostreás rétegeket.
A szelvény almiról felfelé a következ: 1. sárga csillámos
homok, kemény homokköpadokkal, melyeken igen jól mérhet a
13 14'^-s és 10 15°-os dlés. Ez a homok, mely ezen. a vidéken
általában 8 10 m vastagsá.gban fejldött ki, a pectuncnlusos
homokcsíkokkal szokott elfordulni. Felette 2. niikrofannát tartalmazó, lignitnyomos, homokos agyagréter települ. Iszapolási maradékából kikerült mikrofannája a következ; Noniouina depressulfi
W. J., Noniouina conintintis d’O r b., ostracoda és echimts-tnk. 3.
Szürke, repedezett, finom, homokos agyag, mely elég gazdag
mikrofannában; VlrgnUna scJireihersiana C z j z., Nonionhifi cotnmunis d’ 0 ] 1)., Discorhina rosítcea d’ 0 r b., Btdiniiiw elongata
d’Orb., Glohigerino buloidcs d’ 0 r b., Tnincotid 'nh't lobatula W.
J., PoJíjmorph'ma grannlosa E g g e r., BoUvina punctata d’Orb.,
Heterolepa duteniplei d’Orb., Noutonlna
depressula
W. J.,
Lagena gmciUiwa S e g n e n z a, VcrneuUina spinidosa R s .s., ostracodák és cch\nns-i\\k gyakoriak. A feltárást egy darabon törmelék
fedi el, majd a 4. számi'i, durva kvareitkaviesos, anomiás-ostreás ka-

—

—

—

vics következik. Ez, tekintve kavicsos kifejldését és azt. hogy tengeri alakok mellett sok bemosott fels oligocén brack fajt is tartalmaz a tenger rövid behatolásáról tanúskodik. Ennek a behatoló
])arti kifejldés rétegtani helyzete még bizonytalan.
kérdés eldöntését még nehezíti, hogy sehol a környéken hasonló kifejldés nem
található. Fannája ugyan inkább oligocén jelleg, rétegtani helyzete
azonban ai'ra utal, hogy annál fiatalabb. Esetleg a dnnabali)arti
kb. 1
durva anomiás rétegekkel azonosítható (68.).
1.50
vastag
réteg fannája a következ; Potoniides (Tgmpanotomus) snbmargarUnceus B r a u )>., Pót. (T y mpanotom ns) margarliaceus B r o c c. var. cylcarafum G r a t. (koptatott töredék), Nofico heUcina B r o c c., Fusus
sp., Nerit'nia plcfa Fér. (koptatott), Pleurotoma (Dr'dlia) cf. pusfulafa Brocc., Corbidn carinata T) n j. (kissé koptatott), Cyrena sepiisfriafa 1) e s h. (koptatott), Joldia sp., Pectiwcnius pdosus L i n n e.,

A

—

A

PecfuncuJus s]).. Congeria sp. (koi)tatott), Osfrea
(Anadara) d'duvii Lám., Cyprina cf. rotundata A.
tatott),

Annmia cphtpplnm

L. var. (sok),

Pyndn

sp.,

sp.

m

(sok).

Arca

Braun,

(kopbryozoa, ostra-

coda, echinus-iük.

A

Hidegvizek völgyének fels részén található kis szelvény
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arra derít fényt, hogy a pectunenlnsos rétegek nem mindig fekszenek közvetlenül a cyrénás agyagokon, hanem azok felett magasabb
színtekh'en is megtalálhatók. Valószínleg itt is nem csak egy, hanem több pectunenlnsos réteg települ az uralkodó, vastag, sárga homok és brack faunákat tartalmazó agyagok közé. Ezt tapasztaltam
a Ma.izoii L.-val 1935. évben tett kirándulásunk alkalmával a Pomáztól É-ra fekv Messelja-hegy É-i lábánál húzódó vízmosásban. A

gyenge vertikális mozgásokra is nagyon ersen reagáló partközcli
életterek heteró]iikus és izói)ikus fáei(>seknek egész tömegét hozták
létre, ennek a körülménynek trila,idonítható az a zrzavar, amely
a részletesebb szintezést és párhuzamosítást a fels oligocén és átmeneti (aquitánien) rétegeken helül nehézzé teszi, mondhatnánk
megakadályozza.
Nyerges DK-i 39(1.4 mp.-tal jelzett esi'icsától K-re
kb. 300
távolságban kezd bevágódni a Hidegvizek völgyében
DK-i irányban húzódó vízmosás.
vízmosás elején a fels oligocén rétegek következ szelvénye állajn'tható meg: 1. legalul az elég
vastag sárga, csili ámos homok, benne kemény homokk-paddal, 2.
felette 30 cm vastag Pectiinculus obovatust tartalmazó kavicsos homok következik. Ez tehát itt
ellentétben a boldogtanyái szelvénynyel
a vastag homok felett települ. Belle a következ faunát
sikerült meghatározni: Cardiitm thunense
E i a r., Cy-

A

m

—

ÉNY

A

—

—

Mayer —

m

—

reim semistrinfa 1) e s h., Psainmohia cf. profracfy Mayer
E im a r., Anomln cphlpplum L. var., Pectiaicidns sp., Léda (Joldia)
variáns
o 1 f., Cypripa sp. 3. Eedjükhen 40 cm szürke, homokos
agyag telejiül. Makrofauna nincsen henne, de iszapolási ninradékábcl a következ mikrofauna került el: Popdia heccarii L., Nonionina depressida W. J., osfracodák és ecúb/;/.s-tüskék. 4. 50 cm kék
agyag. Ennek fedjében 5. 80 cm világosszürke kavicsos homok települ. A további feltárást a törmelék elfedi.

W

Ugyancsak ebben a vízmosásban lefelé haladva kb. 250 m távolságban az els feltárástól kapjuk meg a potamideses rétegeket.
1.
A legalsó réteg szürke, homokos agyag, melybl a következ
mikrofauna került el: Nonionina depressida W. J., Globic/erinn
huUoides d’ 0 r b., osfracodák, szivacs! fik. 2. 8 10 m vastag, finom,
sárga, csillámos homok, benne 30 40 cm vastag homokkpad, melyen jól mérhet a 14^ 18"-os dlés. Iszapolási maradékából kikerült:
Konioninn depressida W. J., és szivacsfíík. 3. Majd egy vékonyabb,

—

—

kb. 1 m vastag, szürke, limonittól i'ozsdafoltos agyag következik,
melyben egy osfracodáf találtam. 4. Erre telei)ül a 30 50 cm vastag, ökölnyi nagy kvarcitkavicsokat tartalmazó potamideses agyag.
Jellegzetes féligsósvízi kövületeibl a következ alakokat sikerült

—

meghatározni: Potaniides (Tynipanofonius) viarcjarifacens B r o c c,.
Pof.
(Tynrpanotomus) maryarifaceus B r o c c. var. calcaratum
G r a t., Pof. (Tynipanotomiis) subniargarifaceus A. Braun., Pirenella plicafus B r u g., Bnccinmn fhirli G ü m b., Nerita picty Fér.,
Melanopsis hantkeni H o f., C ythereix sp. 5. Fedjükben világos, öszszeálló, csillamos homokot találunk. Innen egy Miliolina sp.,
echinustk és egy vastag héjú Osfrea sp. került ki. Ugyanezeket a potami-
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deses rétegeket kicsit feljebb és egy mellékárokban is megtalálhatjuk, itt az elbbihez hasonló kövületeket sikerült gyüjtenem.
Az árokban lefelé haladva valószínleg egy vet következtében i'ijból megkapjuk a pectunciilusos rétegeket. Egynéhány kihullott rossz töred'díet sikerült innen gyüjtenem: Pectunculus s]n, Arca
(Anadara) cf. dilnvii Lám., Aiioniia cphippium L. var. Az iszapolási maradékban azonban elég gazdag mikrofauna volt: Hétérl epa
dufeniplei d’ O r b., Discorbhia rosacea d’ 0 r b., Xonionhia commuiiis d’ O r b.,
fíofalla hecearii L., Polpmorph'mn sp., Polystomelln

—

rnaeella F. ]\I., BuUmina pupoides d’ O r b., szicacstíí. Xem messze
innen egy ÉXY DK irányi! vet a következ rögrészletet levetette
úgy, hogy alsó szakaszában a vízmosás andezittufákba és konglomerátokba vágódott be.
Érdekes fáciest ismertet
a j z o n L. (58, 14 o.) a boldogtanyái vízmosás fels szakaszában. Itt a vastag mytilusos homokok
felett megkajijuk a levéllenyoniatos és vékony gipszcsikot tartalmazó agyagrétegeket. Ezen fels, szárazföldi rétegek szépen párhuz^mosíthatók a Sztelin-])atak mélyútjából az elzekben közölt édes-

—

M

vízi és levéllenyoniatos szárazföldi rétegekkel.

A Hunka-donibtól (131 mp.) kiinduló és a Kadaesúes (288.(1
mp.) lábáig bevágódott vízmosásban is végig kibukkannak a fels
oligoeéii rétegek, ezeket fleg a jellegzetes, sárga, esillámos homokok képviselik. iTalálhatók azonkívül egyedszámban rendesen sok
foraminiferát tartalmazó finom, barnás, homokos agyagok és vékonyabb agyagcsíkok is, melyek a homokokkal váltakozva települnek.
Az árok ÉXY-i vége felé a potamideses agyagok kerülnek napvilágra, melybl kis faunát sikerült gyjteni: PotamUles (T pmpano-

tonius) wargarifaceus B r o c c. var. colcaration G r a t.. Pót. (Tjjmpauotontns) síibaiargaritaeens A. B r a u n., Pirenella plicattis B r u g.,
Cyrena semistriatn D e s h.. st reá sp. Az iszapolási maradékból nem
került ki mikrofauna.
A Sztelin-patak medi’ében felfelé haladva az országút hídjától
kb. 800 m-t .számítva, a meredek völgy D-i oldalában, egy kis ház
mögötti bevágásban kapjuk meg újból a fels oligocén rétegeket.
A feltárásban észlelhet legalsó réteg 1. a fels oligocén csoportban
ugyancsak gyakori rejiedezett, szürke, homokos agyag. Ennek iszapolási maradéka a következ mikrofaunát tartalmazta: Rotálta becearii, Xonioit'ma ro}H))iH)>is d’ O r b., \nnio)iina depressuJa W. J..
Globigertna buUoides d’O r b., Virgidiiia subsquamosa E g g e r., ostraeodák és ecí/?a.s-tk. Erre települ 2. egy 30 cm vastag, fínomszem,
barnássárga, kövületben dús, esillámos homok, mely gazdag fels
oligocén jelleg, inkább féligsós jelleg kövületeket tartalmaz: Pectunculus angusticostatus Lám., Pectunculus obovatus Lám. (apró),
Pectunculus sp., Pectunculus pdosiis Linné., Potamides (T)jmpanotomus) tngrgaritaceus B r o c c.. Pirenella pUcatus B r u g. var.
interniedia S a n d b., Pirenella plicatus B r u g. (sok), lYmas chlatrata Duj. var. (ajiró), Venus chlatrata D u j. (apró), Cyrdium cingulatuni G 1 d f., Anoniia epliippiuni L. var. (elég sok). Arca (Anadara) dtluvii Lám., Katica helicina B r o e c. (apró), Keritina picta
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I) e s In, Ostrea cf. aghicnsls T o n r n.
beccnrü L., Globigerina bulloides d’ 0 r 1).,
TruncatuUng haidiugcrU d’ 0 r b., szivacstük. Itt kevert tengeri és
brack faunával van dolgunk, ennek elemei közt a féligsós fajok nagyobb egyedszánnikkal uralkodnak, míg a tengeriek törjje alakok

F

e

r.

(apró), Cjtjrow semistriafo

jMikrofaima:

fíotalia

Azután 3. 50 em vastag, szürkésfehér, csillámos bomok
melynek iszapolási maradékából szegényes mikrofanna és
apró Cardium sp.-ek kerültek el. Mikrofanna; Rotolia beccarii L.,
Truncatidlna InddlngerU d’ O r b., Nonionbia depressufa W. J., Glo-

és ritkábbak.

települ,

bigerhio sp., Ostracoda. 4. Felette települ 30 em vastag, finom, összeálló, sárgásbarna, csillámos homok, melyben néhány nagy meghatározhatatlan Ostrea sp.-en kívül még kagylótöredékek találhatók.
Iszapolási maradékából szivacstk kerültek ki. 5. Végül a legfels
réteg kékesszürke plasztikus agyag, ez elég bven tartalmazza a jellegzetes szegényes mikrofaunát: fíotaUa beccorü K, Nonioninn comnninis d’ 0 r b., Nouionina depressula AV. J., Virgul'nia schreiberPolgtnorphina gibba d’ 0 r b., Políjsfomella strintosiana C z j z
punctata F. M., ostracoda (sok), echhias-tü (sok), haln.szótüske. Majzon innen említ egy új Tnrrd'nia fajt is (66). Ebben a szelvényben
is nagyon jól látható a fels oligocén lagnnáris rétegeinek változa.,

tossága.

Az említett helytl kb. 250 m-rel feljebl) a mederben kékesszürke agyagot mos ki a patak, az agyag iszapolási maradékából
Rotálta beccarU-i és ech'wus-tökQÍ sikerült kapni. A fedjükben
lev sárgásbarna foltos, kékesszürke agyagból már valamivel gazdagabb mikrofanna került ki: Rotalia beccarii L., Gtobiger'nia bidloides d’ 0 r b., Nouionina depressula W.J., echinns-iük, ostracoda.
Feljebb haladva egy DNY ÉK-i irányú vet mentén lezökkenve
megkapjuk a burdigálien rétegeket, melyeknek itt megfigvelhet

—

Ma

jzon L. (58, 25
szép feltárását
az átmeneti rétegek legmagasabb

o.)

ismerteti. Itt

figyelhetk meg

a l)urdigálien anomiás
homok alatt. Legalul kapjuk meg a kékesszürke, kemény homokos
agyagot. Felette sárgás, homokos agyag települ. Mindkettben a szokásos szegény mikrofanna található: Virgulina schreibersiana
Czjz., Discorbina rosacea d’Orb., Rotalia beccarii L., Nonionina
ccmimunis d’Orb., Nonionina depressula W. J., Polgstomella erispa
L., echínns-tüskék, ostracodák. Reájuk települnek a néhol fejnagynagy ostreákat tartalmazó
ságú kavicsos
l)etelepülésekkel tarkított anomiás homokok. Ez utóbbiakban nyoma sincsen a fels
oligocén és átmeneti rétegekben majdnem mindenhol megtalálható
szegényes mikrofaunának. Itt is ki kell emelnem, hogy a foraminiferás (aquitanien) homokos agyagok és a burdigálien anomiás homokok közt sem dlési, sem települési, csupán kifejldésbeli diszkordaiiciát lehet észlelni. Tehát az üledékképzdés nem szakadt meg,

—

szintjei

—

csupán más körülmények között folytatódott.
A Pismány D-i lejtjén ásott kútban is megkai)ták a brack
potamideses rétegeket. Sajnos ennek a kútnak szelvényét csak a
hányón gyjtött minták és a kútmester bemondása alapján tiidtam
megszerkeszteni.
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G.
5.
4.

3.

50
27
50

cm nyirok

és

termföld.

m

andezittnfa és koiifílomerát rétcfíek.
cm lapillis rétcjí (kövületmentes).
4.30
sárga kavicsos homok.

m
m

zöld agyagos homok.
feneke: kék i)otamideses agyag.
A legalsó kék agyagból a következ hrack faunát sikerült
meghatározni: Cjjrcna sewistrlnta 1) e s h., C/jfherea cf. hicrassafa
3.

2.50

1.

Iáit

o w., CíjfJierea heijrichl S e m p., Potamides (T jjmpanotom}is) margnrifaceus B r o c c., Mehniopsis Jwiifkeni H o f., Neritiua picta Fér,
Vulsella sp., Congerin acpiifoHica A n ú r u s o w.X'ongeria bnsferofi
Desh., Ostrea cf. digitolina B n h., Anoniia ephlpp’nim Tj. var., sit ea sp., líotídia heccarii L., Notiionina umhUicafula Montagn.,
Aottionina depressula W. J., osfraeoda, (a foraminiferák igen aprók),
növi nylenyomatok. A 2. szánni rétegbl csak mikrofanna került ki:

S

Glohigeritha bidloidcs d’ O r h., Nodosaria sp.,
felett már a hnrdigálien anomiás homokokhoz
tartozó durvább homokok következnek, melyek elég nagy számban
tartalmazna k szi va cs t ü két.
A fels oligocén
átmeneti rétegeket az Öregvíz-patak medrében is megtalálhat.ink. Az erdészlaktól kb. 1700 m-rel felfelé haladva a patak medréban egy vet felhozza a lignitnyomos, szürke,
homokos agyagokat, melyeknek mikrofannája még fels oligocénre,
ill.
aqnitánienre ntal: BofaJia heccarii L., Notiionina coin tnunis
líoialia

apró

heccarii

])irit

L.,

szemek.

E

—

0 r 1)., Notiionina depressula \N. J., Pol ijmorphina gihba d’ 0 r h.,
Bolivina puncfata d’ 0 r h., Notiionina iinibilicatula Montagn.,
Globigerina bidloidcs d’
r h., osfraeoda, ecJiiiiiis-íiWi.
A Khegy K-i lejtjébe hevágódott vízmosásokban is mindenütt kilnijnak a fels oligocén rétegekhez tartozó csillámos homokok,
repedezett, finom, homokos agyagok és vékonyabb, plasztikus agyagrétegek. De itt annyira rosszak a feltárási viszonyok, hogy a telel)ülés körülményeire nem nynjtanak felvilágosítást. Ennek a körölniénynek tulajdonítható, hogy az aqnitánien édesvízi-szárazföldi rétegeket itt nem sikerült megtalálni. Több agyagból és homokból sikerült a szokásos szegényes mikrofannát megkapni. A 227 mp.-tól
a Khegy felé vezet mélyúthan NY-i irányban kh. 300 m-re flnmn,
kissé összeálló csillámos homokból a következ mikrofanna került
ki: Botaiia heccarii L., Discorbina rosacea d’ O r h., Notiionina conitnnnis d’Orh., Notiionina depressula Mv J., Globigerina buUoides
d’ O r 1)., Bolirina punctafa d’ O r h., Cassidulitia subglobosa B r a d y.,
Notiionina utnbilicaf ida Montagn., Nodosaria sp., Polymorphina
sororia Rss., osfraeoda. A Khegy 3GG.2 mp.-nak haladó árok végéhan található szürke, csillámos, agyagos homokból: Notiionina depressufa Ni. J., GJobigerina bidloidcs d’Orh., Bofalia heccarii L.,
o.sfracoda és echitiusAük kerültek ki. A K-i lejt 194.2 mp.-tól ÉK-re
a második vízmosás barnásszürke homokos agyagja a következ alakokat tartalmazza: Bofalia heccarii L, Virgiditia schreibersigna
C z j z., Notiionina cotntnutiis d’ 0 r h., Notiionina depressxda \V. J.,
osfracodák, eckinus-tnk. A 194.2 mp.-tól K-re fekv els vízmosás
d'
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sárgásbarna, linionittal csíkozott homokos agyagjából: Buliniinn
elongata d’ 0 r b., Rofalia bcccnrii L., VirgnUna schreibersiano
Czjz., Noiiiouhui depressida \Y. J., Globlgerhw buUoides d’ O r b.,
Pohjniorph'uia compressa d’ 0 r b., Folginorphing gibba d’ O r b.,
ostracoda, echhius-ti'i kerültek ki. ^lajzon innen is említi az fij Turrdino fajt (66). Ezen utóbbi rétegek felett 20—30 cm vastag osztrigás pad települ.
A pomázi Khegyrl már Kocb A. is említ egy szegényes
foraminifera faunát (77, 163 o., 4, 30 o.).
A Khegytl ÉXY-ra bevágódott Cseresznyés-árokban hoz fel

—

DNY ÉK-i irányú vet fels oligocén korú rétegeket. KimálPgrencihi pPteafus és Cythera sp. töredékek jelzik, hogy itt is
a jellegzetes brack potamideses rétegekkel van dolgunk. Ugyancsak
y.
innen került el egy Turifella cf. sandbergeri
E y m-t tartalmazó homokk darab.
A Szentendre környéki fels oligocén aquitanien rétegek fejldésmenete a következ képet mutatja. A cyrénás agyagok féligsósvízi faunája, valamint az azokban fellép lignitcsíkok a fels
oligocén tenger elsekélyesedését, kiédesedését és esetleg rövid ideig
tartó teljes kiemelkedését rögzítik le. A cyrénás agyagokra települ
vékony iiectnnculusos homokok rövid ideig tartó ingressziókat örökítenek meg, melyek az uralkodó kiédesed beltenger uralmát idnként meg-megzavarták. Ezen, a part oszcillábi mozgásait tükröz
egy
lott

Ma —

—

tengeri rétegeket

Pomáz

és

A

Leány fain területén

—

is észlelték

(58, 34).

pectunculusos homokok helyzetét azon1)an
tekintve alárendelt
és lencsés települési viszonyaikat (ami több szelvényben is kitnik),
tekintve továbl)á, hogy még magasabb szintekben (a vastag sárga
homokok felett) is alkotnak vékony betelepüléseket
nem rögzíthetjük le a cyrénás agyagok felett. Sokszor
így legjobban Pomázon
figyelhet meg, hogy egymás feUtt ismétldve jelennek meg
a pectunculusos homokok. Ezért fejldéstörténeti görbémen a pectuncnlnsos bomokbeteleiniléseknek megfelelen két süllyed fázist
vettem fel. Ugyanezt az alárendelt, lencsés kifejldést tapasztalta
Földvári a bia tétény platón (48, 37. o.). Egy második regresszív
fázisnak nyomait észlelhetjük a Sztelin-patak mélyóitjából ismertetett szelvény édesvízi rétegeiben és levéllenyomatos agyagjaiban.
Ezen regresszív fázis nyomait a boldogtanyái mytilusos homok fedjében található levéllenyomatos és gipszeres agyagokban, azonkívül a Szalay által ismertetett pomázi édesvízi szárazföldi rétegekben is megkapjuk (34, 107. o.). Ugyancsak ezekkel párlmzamosíthatók a városligeti artézi kútban (71) és a II. számú városligeti
kút elkészít fúrásaiban Földvári által kimutatott (69) 20
vastag
édesvízi rétegek. Ezek a szárazföldi rétegek, akárcsak a pectnnculusos homokok, nem egyönteten fejldtek ki, hanem lencsésen és
egymás felett. Ez az ilyen parti lagunáris üledékeknél természetes
is. Ezeket a szárazföldi
'édesvízi rétegeket és a felettük települ,
eddig a rossz feltárási Aszonyok következtében bvebben nem tanulmányozható, gyéren foraminiferákat tartalmazó rétegeket, valamint a sztelinpataki mélyút szelvényében ismertetett Cardhini sp.-t

—

—

—

—

—

m

—
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tartalmazó rétegeket vehetjük aquitániennek, illeA határ lefelé nem éles, de tekintve,
változatos, számtalan fáciest létrehozó
élettereknél ez várható is, meg kell vele elégednünk. Mivel a cyrénás agyagokkal kezdd rétegsor egészen a helvécien tortonien andezit ernpeiós idszak ntán bekövetkezett végleges kiemelkedésig
teljes, és az egyes korhatárok csak kifejldésbeli diszkordanciák és
faunák alapján vonhatók meg, el kell vetnünk azt a feltevést, hogy
a salgótarjáni aquitánien szárazföldi periódusának itt is pusztulás
okozta hézag felelne meg (37, 304 o.). Készleges és rövid ideig tartó
kiemelkedés ugyan itt is tapasztalható, de ez a rétegsorban nem
okozott hézagot.
A fels oligocén aquitánien lagunáris periódust a burdigálien tenger határozott transzgeressziója követte. A határ elég éles,
de sem ülepedési, vagy dlési diszkordancia nem észlelhet. Csupán
a fácies hirtelen változása utal arra, hogy már egészen más körülmények között lerakódott rétegekkel van dolgunk. A brack, homokos-agyagos, foraminiferákat tartalmazó rétegeket anomiás-ostreás
homokok váltják fel. Az élettér változását a mikrofauna is megérezte.
A fels oligocén átmeneti rétegekben mindenütt mekapjuk a jellegzetes szegényes mikrofaunát, ezzel szemben az anomiás homokokban
vagy teljesen hiányzik, vagy egynéhány koptatott, valószínleg átmosott példány képviseli, a szivacstk viszont elég gyakoriak. A
mikrofannának ezen élettér változásokkal szemben tapasztalt érzé“kenységét, mit IMajzon a kattien és a rupélien rétegeknél vett észre
(66), Szentendre környékén az átmeneti és hurdigálien rtegek közti
határ megvonásánál nagyon jól használhatjuk. Természetesen ez a
módszer csak szkehh, ill. egyöntet fejldést mutató területeken
és Tellino

sp.-t

tleg átmeneti rétegeknek.
hogy az ilyen partközeli,

—

—

—

alkalmazható

sikerrel.

A Hunka-domb

mögötti ostreás-anomiás kavicsokat illeten,
vsak annyit szeretnék megjegyezni, hogy bizonytalan korukra való
tekintettel, fejldésmeneti görbémen szaggatott vonallal jelöltem meg
ket az aquitánien fels részében, ahová a jelenlegi tudásunk alapján beilleszthetk.
A fels oligocén átmeneti rétegek vastagsága a cyrénás agyagoktól számítva kb. 40—50 m-nek vehet.

—

BnrdigáUcn.

A

st

hurdigálien általában durvább, sokszor ököl,

fejnngy-

ságii kavicsos betelepüléseket tartalmazó rétegsorának legszebb szteL. ismertette. Ö említi (58, 25. o.),
linpataki feltárását
hogy az alsó miocén anomiás homokok megegyez dléssel települ-

Majzon

nek az átmeneti foraminiferás homokos agyagokra.
kifejldés, illetve kövületek alapján húzható meg.

A

határ csak

Hasonló homokos-kavicsos rétegeket, melyek helyenkint anomiákat és ostreákat is tartalmaznak, de mikrofaunát nem, több kisebb feltárásban sikerült megkapni. így az Öregvíz-patak medrében az eddig fels oligocénnek vett kékesszürke agyagokat és ka-
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vicsos homokrétegeket vehetjük burdigálieniiek. Jó feltárásban kapjuk meg az anomiás homokokat és a felettük települ pectenes ho-

mokköveket a Pismáuy K-i oldalába vágódott vízmosásban. Errl
a feltárásról már Peters is megemlékezik (2, 509 o.) és az akkori felfogásnak megfelelen a lajtamészkövekkel azonosítja azokat. Majd
Koch A. ír róluk (9, 55 o.) s gazdag faunát határoz meg bellük,
melynek alapján a gaudendorfi rétegekkel azonosítja a szelvénynek úgy a 6-os, mint a 7-es rétegeit.

cm

sárga csillámos, kevés tufaanyagot is tartalmazó hopaddal.
7. 2 m lapillis, kövületben diis réteg.
6. 1 m laza, meszes kötanyagii pectenes homokk, lencsés és
gömbölyíi homokk konkréciókkal.
5. 50 cm szürke homok.
kemény szürke agyagos homok, anomiákkal.
4. 2
3
3. 0.80
1 m sárga homok.
8.

80

mok, kemény

homokk

— m
—

2.
1.

cm kemény homokk pad.
fekv: szürke, agyagos homok.

50

Az átmeneti rétegek ehl)en a szelvényben már nem bukkannak
ÉK-i irányvi vet lezökkentette.
a felszínre, mert azokat egy
A 4-es rétegbl, eltekintve az anomiáktól, más kövület nem körült
el. A 6-os pectenes réteg már elég gazdag faunát tartalmaz. Isza-

DNY —

maradékából számos szivacstvel együtt elkerült még: Heferolepa diitemplel d’ 0 r b., mégpedig elég nagy egyedszámhan. 'Területemen ez az egyetlen miocén réteg, mely foraminif érákat is tartalmaz. Meghatározott fauna a következ: Aequlpecten scabrellus
L a m., Aequlpecteyi scabrellus L a m. var., Pecten sp.. Cyllene desnoyeris B a s t., Lucina (Loripes) dujardiui D e s h. (sok), Douax
(Paradonax) frausversa D e s h., Spondíjlus ef. gyederopus Linné.,
Spondylus sp., Soleu sp., Balauus concovus Broun., Balauus sp.
(sok), egyes korall. A fauna parti jelleg, különösen a sok balauus
polási

utal erre. Az erre konkordánsan települ 7-es számú lapillis réteget
már faunája és a benne található, a f andezit-kitörés kezdetét jelz
andezit-lapillik alapján a helvécienhe sorozhatjiik, reá tehát majd
késbb térünk ki. A pectenes homokk vízszintes elterjedése Szentendre környékén elég nagy. Ha nem is kövületes kifejldésben, de
majdnem mindenütt megtalálható az anomiás homok felett. A Pis-

mány környékén

—

—

kövületesen csak a fent említett
úgy látszik
helyen fejldött ki, mert úgy a tle kh. 300 m-re ásott kúthan, mint
a Sztelin-patakhan már csak az e szintnek megfelel kövületmentes
durva homokot észlelhetjük. Viszont a sztelinpataki mélyúthan és
a Sziklás-patak fels szakaszában már egyes pectenes homokk darabokat lehet találni. Az Öregvíz medrében, a Mélymocsártól kh.

NY-ra ugyancsak a pectenes homokkövekkel azonosítható
vastag durva, meszes kötanyagii homokkövet tár fel a patak,
ez fels részében tufatartalmú lesz, majd legfelül finom, fehér, tu-

300 m-rel
6

m

fás

homok

és fehér tufa települ reá.

Kis szelvényben kapjuk meg a burdigálien rétegeket a Khegy K-i lejtjén, a 117 mp.-tól a vízmosásban lefelé haladva kh.
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A

barnássárga aquitánien homokos agyagokra
625 in távolságra.
települ konkordánsan az ostreákat tartalmazó durva kavicsos homok, ez
habár anomiák nem kerültek el belle
kzettani kifejldése és az iszapolási maradékában talált szivacstk alapján az
vastag homokra
anomiás homokkal párhuzamosíthatók. Erre az 5
vastag meszes kötanyagú
iifíyancsak konkordánsan települ az 1
pectenes homokk. Tufa anyagot vagy andezit lapilliket ez utóbbiak
nem tartalmaznak. Ellenben gyakoriak az ökölnyi kvarcit-kavicsok.
Szegényes fauna került ki belle: Aeqmpecten scabrellus Lám.
(sok), Pecten sp. (sok), Terehratula hocrnesi S u e s s.
fed rétegeket eltakarja a törmelék.
Nem messze ettl a lelhelytl, a 252 mp.-tól D-re kb. 200 m-rel,
DNY-i irányban lefutó vízmosásban szintén kibi'ivik a
egy kis
pectenes homokk. Feküje nem látszik, viszont fedjében megkapjuk a már helvécienbe tartozó lapillis rétegeket. Ez utóbbiak itt
nem tartalmaznak kövületeket. A pectenes homokkbl a következ
fajokat sikerült gyjteni: Aeqmpecten cf. scabrellus Lám., sok meghatározhatatlan pecten töredék, Osfrea sp.. Balamis perforatus
B r u g.
Khegy K-i oldalálian egy kút hányójárói az andezit tufák feküjébl is elkerült számos balanusszal tömött tufamente.s.
kvarcitkavics, ezek a pectenes színt jelenlétérl tanúskodnak. Akárcsak a pismányi elfordulás, ez is litorális kifejldés. Az eddigi
irodalomban a pectenes homokkövek Szentendre környéki elfordulásáról nem volt szó. Hajlandó vagyok azt hinni, hogy Koeli A.
(9, 48 o.) briozoás meszei tnlajdonképen ezek a pectenes homokkövek,
melyeklien nem sikerült egyetlen egy briozoát sem felfedezni. Briozoás mészkövet pedig nem találtam Szentendre környékén.

—

—

m

m

A

L—

A

A burdigálienbe sorozott anomiás homokok és pectenes homokkövek határozottan tanúsítják a tenger elnyomulását. A nvugodt beltengeri üledékcsoportot felváltja az ers tengennozgásokra
utaló és tiszta sósvízi faunákat tartalmazó litorális zónában lerakódott burdigálien rétegsor. A dunabalparti anomiás kavicsokkal és
pectenes rétegekkel jól párhuzamosítható, habár az itteniek azoknál
jóval vékonyabb kifejldésnek. Az anomiás homokok és pectenes
homokkövek együttes Avastagsága itt nem több, mint 8 10 m. Ez a
vastagság íNY-felé a transzgresszió határa felé A'alószínleg még
csökken. A burdigálien rétegek NY-i irányban való elterjedését
tekintve, hogy az már területemen kÍAÜil esett
nem Amit módomburdigálien fels határa a lapillis és tufás, helban felkutatni.
véeien faunát tartalmazó rétegekkel élesen elhatárolható. Ülepedési
Amgy szögdiszkordancia ezen határnál sem észlelhet. A rétegek litorális faunája, a kzetanyag durvasága, a fekAm rétegekbl bemosott kövületek mind arra utalnak, hogy a part egészen közel húzódhatott. Horusitzky F., Vendl A. adatai nyomán (60, 332. o.) a
burdigálien tenger NY-i iránylian Pilisszentlászlón túl benyúló kiédesed öblérl ír. Ezt az sföldrajzi térképet annyiban kell módosítanunk, hogy az általa a Duna balpartjára tett tengeri Pecten
pfacscabriusculusos rétegek határát Szentendrén tiil NY-ra eltolhatjuk, mert hiszen itt mindenütt megvannak, ha nem is nagy Avas-

—

—

A

—
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tagságban a tengeri pectenes rétegek. Hogy aztán meddig nyúlik
ez a bnrdigálien „Szentendrei-öböl”, azt

majd

a további felvételek

fogják kideríteni.
Helvécien.

Három különböz kifejldcs helvécien fannát sikerült Szentendre környékén találni. Az els a bnrdigálien fejezetben már ismertetett pismányi szelvény andezit-la])illis parti konglomerátja és
a felette települ sárga tnfás homok. Ezek fanna szerint és rétegtani
alapon helvéciennek vehetk. Ezen réteg a kvarcit kavicsok mellett
sok hólyagos piroxén-andezjt lapillit tartalmaz. A hnllámverés által
gömhölynre koptatott kavicsok, a kövületek töredezettsége, koptatottsága, valamint nagy tömegük arra utalnak, hogy egy, a hnllámverés zónájában keletkezett, helyi, összemosott kifejldéssel van dolgunk. Ví.zszíntes elterjedésük nagyon korlátolt. Felfelé a vízmosásban kiékeldik és ÉK-re a Pismány K-i oldalában is csak kb. 500
távolságra nyomozható. A pismányi kiithan, mely kb. 300 m távolságiján van innen, már kövületmentes az andezittnfa csoport legalsó rétegét alkotó lapillis konglomerát. Innen, az elzekben közölt
szelvény 7-es szánná rétegébl a következ alakok kerültek ki; Frofoma chated ralis H r o n g. (gyakori). Natica josephina H i s s o., AyicyUaria glandiformis Lám. (ersen kojjtatott), Dentdncwa cf. pcrsolida S a c c., Luciiia (Divaricella) divaricafa. L. var. oninla A g.,
Lucina (Loripes) dujardini H e s h. (sok), Chione (Clcnishiclla) haidingerii H o e r n e s., Donax (Paradonax) trnnsvcrsa H e s h., SoJen
marginafus Pult., Soleu sp., J'enus (Clausinella) hasteroti D e s h.,
Dosinia hipinus Linné., Capsa lacunosn C h e m., Arca (Anadara)

m

dilluvii
cf.

Lám., Cyrena broagniarti Bast.

hiwaculato P o

tatott),

1

i.

Pechmcidus

(koptatott), Pecfinicidus

(ko])tatott), Cyrciia cf. semistriata
sp.

(koptatott).

st reá

sp.

H e s h.

(koi)tatott),

(kop-

Bídanus

perforatus B r n g. (sok), egyes koraitok (gyakoriak), cápafogak.
Hasonló, sajnos meghatározhatatlan töredékeket tartalmazó,
lapillis, kövületes rétegek bnkkannak ki még a Hidegvizek völgyének alsó szakaszán, a Szentendre visegrádi országút mellett fekv
Határcsárdától NY-ra fekv andezittnfa bányában, ahol a legalsó
andezit ernpciós ciklus kezdetérétegek sorozhatók ide. Ezek is a
vel rakódtak le.
A második kifejldés helyére a j z o n L. hívta fel a figyelmeis késbb, értekezése megírása ntán vett észre, a Sztemet, melyet
lin-patak jobboldali, általa leírt feltárásában (58, 25 o.). Itt az 5-ös
számú .sárgásszürke, agyagos, finom homokokljan sikerült egy kb.
2 ra széles és 25 30 cm vastag, laza, kövületes homokk lencsét találnunk. Az aragonit héjú kagylóknak, sajnos, csak a kbelei maradtak meg, ami azoknak meghatározását megnehezíti. Igen szépen
lehetett látni (t. i. a kövületes lencsét gyjtésünk folyamán már
teljesen kibányásztak) a laza litoriális üledékekben függleges beásott életmódot folytató kagylók mai’adványait. Az anyag iszapolási maradékából egy valószínleg átmosott ostracodát és egy szi-

—

f

M

—
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sikerült kapni. Kötanyaga nem meszes, hanem tufás, amit
talált víztiszta kvarc dihexaéderek és biotitpikkelyek is tanúsítanak. Ez utóbbi elegyrészek esetleg arra utalnak, hogy itt dacitos vagy riolitos tnfaanyag betelepülésrl lehet szó. Innen a kö-

vacstt

a benne

vetkez kövületek kerültek ki: Macira bucklandi D e f r., Lucina
(DivariceUa) divaricata L. var. oniata A g., Meretrix italica D e f r.,
Tapes

sp.

A

Kadacsúcs (288.6 nip.) DK-i lejtjén törmelékekbl kiniállva
egynéhány vastag héjú kagylótöredéket gyjtöttem a fehér tufás
homokból. Ezeket is azonosíthatjuk a sztelinpataki litorális, strandfácies helvécien rétegekkel.
A harmadik helvécien fauna a Nagy Csikóvár (517 mp.)-tól
K-re kh. 625 m-rel a Jóvizn-major felé viv dülút bevágásából került ki. Errl a lelhelyrl, melyet Szalai talált meg, Noszky tesz
említést (65, 175. o.). Szálainak ezen a helyen is köszöne lemet fejezem ki, amiért szíves volt az általa gyjtött faunát rendelkezésemre

A

bocsájtani, hogy vele saját gyjtésemet kiegészíthessem.
kzet
durva, tufás anyagot is tartalmazó homok, mely tömve van töredezett, koptatott, de azért elég jómegtartásn kövületekkel. Iszapolási

maradékában gyakoriak a szivacstk, ritkán echinns-t is akad.
Az ugyancsak litoriális zóna hullámveréstl ersen koptatott faunájából a következ alakokat sikerült meghatározni: Turitella terebrális L. var. gradata
e n k., Turitella cf. turris B a s t., Protoma
chatedralis B r o n g., Archimediella archhnedis B r o n g., Dendrocomis cf. betulinoides Lám., Lithoconus mercati B r o c c., Pjjrula
(SpiriUa) rnsticida B a s t., Pgrula (Ficida) geometra Bors., Cerithium cf. rubiginosum E i c h \v., Cerithium doUolum Brocc. var.,
Cerithium europeum May. var. acioninata S c h a f f., Pleurotoma
(ClavateUa) vuidobonensis P a r t s c h., AnciUaria glandiformxs
i c h 1. mnt. vasconiensis P e y r.,
L a m., Nassa (Phrontis) basteroti
Shnpulum heptagonum Brocc., Buccinum (JJzita) obiiqua
i 1 b.,
Ispidula claviila Lám., Solarium simplex Broun., Natica jose-

M

M

H

phina

R

i s s 0
Pectuncuhis sp.
fauna a várpalotai helvécien alakokkal mutat legközelebbi
rokonságot. A réteg vastagsága nem több, mint 4 5 m. Fedjében

A

.,

—

A

kövületes rétufás fehér homok, majd fehér andezittufa települ.
teg vízszintes elterjedése valószínleg igen korlátolt, mert sehol a
környéken nem sikerült i'ijhól megtalálni ezeket. Itt nyilván helyi

jelleg, partmenti hullámverés által összemosol kövület-felhalmozódásról van szó, akárcsak a pismányi helvécien lencsénél.
^Meglehetsen kétes eredet, hasonló kifejldés helvécienrl
vehetünk tudomást, ha elfogadjuk egy földmunkásnak az állítását,
aki a szentendrei kaszárnya földmnnkálatai közben kövületes réteget talált, az itt mindent befed dunahordalék alatt. Az általa itt
talált néhány helvécien kövületelem arra utal, hogy a Duna kavicsrétegei alatt itt is megvannak a várpalotai kifejldés helvécien rétegek. A következ alakok kerültek ki innen: Turitella turris Bast.
vax\ stazz,aneusis S a c c., Turitella turris Bast., Conus sp., Bimella sp.
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A

helvécien alsó határa elég jól ineghiizható a jellegzetes fauaz intenzív tufaszórás kezdetével. De már a fels határát
illetleg nincsen biztos támpontunk. A törtön tenger itt hiányz6
transzgresszlv rétegei és az andezittufák kövületszegénysége következtében a fels határ megluizása nehézségekbe ütközik. Mindenesetre az andezittufák és a vastag fedkonglomerátok még helvéciennek vehetk, tekintve a visegrádi, cserháti sth. analógiákat, ahol
a transzgresszlv törtön litorális és neritikus üledékek mindenütt a
andezitkitöréshez tartozó rétegekre tele])ülnek. A helvét-torton
andezit erupciós ciklusával és azok rétegeivel hvehhen nem foglalkozunk, csupán néhány szelvényt ismerjünk meg, melyek alapján a
helvécien-tortonien határára vonatkozólag útmutatást kaphatunk.

nákkal

és

f

Andezit erupciók idszaka.

Az andezittufa és konglomerát rétegek igen érdekes és áttekinthet szelvényét kapjuk meg a Sztelin-patak mély bevágásában.

A

szelvény felülrl lefelé:
14. 2
nagy, legömbölyített andezit- és andezittufa dara4
bokat tartalmazó, laza (átmosott) tufa.
13. 10 m fehér, finom szem, hiotit-amfiholandezittufa U*sak a
Pismány D-i lejtjénél van jól feltárva).
12. (i m ersen összecemeiitált nagy darabokat tartalmazó piroxénes amfiholandezit konglomerát, vékony, finomabb szerkezet
csíkokkal. (Fed konglomerát, mely helyenkiut a környez hegyeken a 20 30
vastagságot is eléri).
mállóit, helyeidvint kaolinosodott részeket tartalmazóv
11. 3
világosszürke amfiholandezit tufa.
10. 4
szürke, szemcsés, hiotitos piroxén-amfibolaudezittufa.
9. 1 m világos barnás, mállott, kaolinos fehér foltokkal tarkított hiotitos amfiholandezittufa.
8. 2
m durvaszem, szürke, hypersthéu-amfiholaudezittufar
benne 10 cm vastag lúzsaszín amfiholandezittufa csíkkal.
7. 2
zöldesszürke, mállott, kaolinos gumókat tartalmazó
amfiholandezittufa.
ö. 80 cm finom szem, fehér, homokos amfibolandezittufa.
5. 1 ni zöldesszürke, homokos, fehér mállott részekkel tarkított piroxénes amfiholandezittufa.
4. 1.5 m fehér, savanyú horzsaköves hiotit-amfiholandezittufa.
3. 1
finom horzsaköves, fehér homokos hiotit-amfihol-

— m

— m
m

m

m

m

andezittufa.
2. 1.5 m ersen mállott, világos zöldes, homokos, egyes helyeken gránát tartalmú, kvarc tartalmú, savanyú amfiholandezittufa.
1. 4 m helvécien, középfínom, tufás homok (dacit, riolittufal).
A 2-, 3-, 4-es rétegek, mint azt már Lengyel megállapította
(42, 73 o.), hogy azok „hiotit-amfiholandezitek horzsaköves habitusú,
lazább összetartású” tufáknak vehetk. Ezt a megállapítást az én
vizsgálataim is megersítik, amemiyiheii a tufák vékonycsiszolatáhan a hullámosán kioltó kvarc (nem primer), idagioklász, hiotit és
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alárendelten kiesi amfiboltk a lényeges alkotórészek. Az ezután
következ 20 in-es tufaszakasz, bezárólag a 12-es számú durva konglomerát rétegig, jellegzetes andezittufa, melynek több változata
jelenik meg a szelvényben. INlajd az ezt követ 10 m-es szakaszt csak
a Pismány D-i lejtjén észlelhetjük jó feltárásokban. Ezek kevés
amfibolt tartalmazó biotit-andezittufák. A legfels réteg valószínleg átmosott tufa, tele fejnagyságú, st nagyobb legömbölyített andezit és andezittufa darabokkal. Ezt a legfels átmosott réteget az
erupciók folyamán kiemelkedett terület denudációs termékeként foghatjuk fel, és esetleg már a tortonienbe helyezhetjük. A tufák jó rétegzettsége arra mutat, hogy a szedimentáció a tengerben ment
végbe. De már a fedkonglomerátok (12-es réteg) durva, legömbölyített kzetanyaga denudációs erdetre vall. Tehát az andezit vulkánosság alatt Szentendre környéke teljesen kiemelkedett a tengerbl. Kivéve egyes mélyebben fekv területeket, ahol a tortoiiszarmata idszakban is folytatódott az üledékképzdés. Itt rakódtak
le a riolittufa tartalmú édesvízi rétegek, melyekrl késbb lesz szó.
A második szelvényrl ugyancsak Lengyel emlékezett meg
<40, 126 o.). De al)ban az idben a patak még nem vágódott elég
mélyre, és így a feltárási viszonyok javulása következtében módomban van egy részletesebb és kiegészített szelvényt adni. Ezt a feltárást a Bükkös-patak jobli partján ízbég falu XY-i végével szemben
találjuk. Ezen ugyancsak jól rétegezett (nyilván vízben szedimentálódott) tufákban sikerült 13 14^ 5— 10"-os dlést mérni.

—

cm humusz.
cm nyirok,

10. (SO
9.

30

tiifa-kavicsokkal.

m fehér biotit-amfibolaudezittufa.
m laza, homokos, barna biotit-amfibolandezittufa.
m ersen mállott, szerkezetuélküli, repedezett szürkés-

8. 2.5
7.

4

6.

6

barna andezittufa.
5.

5

4.

2

3.30
2.

3

m
m

barnásszürke biotit-amfibolandezittufa.
fehér,

cm

m

finom

szem

biotit-amfibolandezittufa.

fehér, horzsaköves biotit-amfibolandezittufa.

durvaszem, barnásszürke hypersthén-amfibolandezit-

tufa.
1. (patak medre) durva, nagy andezit- és zöld homokk-darabokat tartalmazó konglomerát.

A 2. számú réteg feletti biotit-amfibolandezettufák a sztelinpataki szelvény 13-as rétegének hasonló tufáival azonosíthatók. A
hyperszténes tufák, úgylátszik, bizonyos határokon belül lehetvé
teszik az andezittufák ])árhuzamosítását. Erre vonatkozólag az egész
Dunazug-hegységben végzend munkálatok hivatottak majd fényt
deríteni.

Az andezittufák elterjedését és kifejldését illeten csak anynyit állapíthatunk meg a szentendre-környéki viszonyokból, hoffy a
tufák vastagsága XY-i irányban a kitörési centrumok felé ersen
növekszik, míg a Duna felé egészen elvckonyodik. A sztelin-patakí
szelvényben a tufák összvastagsága kb. 50 m. Tle ÉXY-ra a Xyerges hegyen (557 mp.) a tufák 200 250
vastagságban fejldtek ki.

—

m

41

Szentendre környékének földtani viszonyai

Az Öregvíz-patakot környez hegye-

ken is hasonló a vastagságuk. A Khegyen már csak 100 m körüli vastagságot érnek el az andezit-tnfák
és konglomerátumok.
Az andezit vulkánosság fidöszakának kezdete a helvécienhe tehet.
Hogy meddig tartott a vnlkánosság
Szentendre környékén, nem lehet
megállapítani, de mint már az el-

zekben láttuk, az a környez hasonló elfordulások alapján itt is a
tortoniennel befejezd ttnek vehet.
Egyes körülmények arra utalnak,
hogy már a helvécien eltt is megkezddtek az andezit kitörések, ha
nem is olyan nagy mértékben, mint
a ferupeió alatt. Ezt állapítja meg
már S c h a f a r z i k E. is. (12, 50. o.),
aki a Tahitól T)XY-ra hevágódott
Nynlasi-patakban anómiás homokot
említ,

ahol ez az andezitre

települ.

Területemen egyes Inirdigálien korú
homokokból-agyagokhól amfil)ol tk
kerültek

ki.

A

tortonlen

-

^Helvcclen

anolegömbölyí-

sztelin-pataki

miás kavicsokban

egy

kavics volt. Azonkívül
a Lengyel L. tyukováci kntszelvényében lév andezittufa csíkok a
fciklust megelz erupcióról taiuiskodnak. A középs riolit kitörés nyomait esetleg a helvécien korú biotit
pikkelyeket és kvarc dihexaédereket
tartalmazó homokokban vélhetjük
fellelni. A fels riolittufa szintrl a
tett andezit

csoport.

következkben lesz szó. Hogy a szárazföld nagyon közel lehetett, arról
nemcsak a konglomerátumok, hanem
egy, a Pismány K-i lejtjén amfibolandezittufába ásott pincébl kikerült
meghatározhatatlan

lábszárcsont

is

tanúskodik.

j
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Tortonien

—Szármádén.

A szentendve-izbégi medencében kifejldött riolttnfás édesvízi
rétegek sorozbatók a torton-szarmata emeletekbe. Területem többi
részén a környez andezit hegységben az andezit fciklus bevégeztével a teljes kiemelkedés következtében denudációs idszak állott
be. Az édesvízi rétegek a
ÉNY irányban luizódó Szentendre—
izbégi a már akkor kialakult völgyben keletkezett édesvízü tóii'^k,
mocsárnak maradványai. Foltokl)an egészen a Dömörkapuig nyomozhatok ezen rétegek. A Khegy É-i lejtjén az andezittufára diszkordánsan települ fehér lemezes márgák sorozbatók ide, melyeknek
vékony csiszolatában és iszapolási maradékában sok szerkezet nélküli apró meszes göböcskét és pálcikát találhatunk. Ezek valószínleg valamilyen mikroorganizmusnak köszönhetik létüket, de
annyi biztos, hogy nem diatomákkal van dolgunk.
Két szép szelvényben ismerhettük meg az édesvízi rétegeket.
Az egyiket a szentendrei katolikus kálváriától a Püspökmajor felé
viv út baloldalán, a 132 m. p.-vel jelzett szerb kálvárai mellett
ásott 23
mély kútban kaptuk meg, ahol módomban volt sajátkezleg felvenni a szelvény adatait.

DK —

m

11. l.,

10. 9.70

cm

9.

SO

8.

1.30

7.

70

fi.

1.10

5.

meszes tufa.

lyukacsos, érdes tapintású, kemény, réteges mészk.
apró meszes gömlwcskéket és pálcikákat tartalmazó,

m

meszes homok.

riolittufás,

édesvízi

m fekete termföld.
m finom, fehér, laza,

cm

m

világos-barnás, meszes riolittufa.
mészk, csigahéj töredékekkel.
tömött, kemény, sárgásfehér, szilánkosan tör, csigás
fehér, laza, tufás- (I)

fiO cm
mészk. Xéhány csontmaradvánnyal.

4. 80 cm világosbarna, lyukacsos, tömeges csonttöredéket és
csiga faunát tartalmazó édesvízi mésztufa.
3. 2.50
világos zöldes,egészen finom szerkezet tufa. (D
2.

1.20

1.

2.80

m
m
m

világos, egészen

finomszem

(riolit?)

tufa.

keményebb, homokos-horzsaköves biolit-amfibolan-

dezittufa.

A tömött

édesvízi

Sü

mészkbl egynéhány

meghy

csigát sikerült gyjteni,

me-

határozott meg. Szívességéért hálás köszönetemet fogadja ezen a helyen is. Fauna: Helix echingensls Sandb.,
GnlacfochiJits sp., Procompglca sp., Limnea sp. (nagyobb), Limnea

lyeket

sp. (kiesi),

Eremia

J.

sp.

alatta fekv csonttöredékes mocsári rétegbl pedig íMottl
IMária volt szíves meghatározni: Mustodon phulan.v és falustor tö-

Az

redékeket. Ez utóbbi mastodon maradványokra vonatkozólag még
azon véleményének adott kifejezést, hogy azok a legnagyobb valószínség szerint miocén alakoktól származnak. Igen érdekes, hogy
a csontos, mocsári tufarétegek tömve vannak egészen apróra összetördelt c.sontokkal.

A

inásik szelvényt

nem messze innen a Bükkös-patak jobbA Duna fell számítva a második híd

oldali bevágásából ismerjük.
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ltti
felett (amit jelenleg hiába keresnénk, mert azt a négy év
felhszakadás elvitte) szemben a régi malommal a patak által alámosott és leomlott part szépen tárja fel az édesvízi rétegeket. Errl
már Koch A. is megemlékezik (9, 49. o.), mint dilnviális rétegekrl.
Innen Ursus spaeleus zápfogat ír le. Szalai is említi ezen feltárást, de
már a szarmatába sorozza ket. G a á 1 I. által meghatározott édesvízi faunát ismertet a mészkrétegekhl. Rei ebért R. meghatározása alapján a közbetelepült tufás rétegeket riolitt áfának veszi.
(

(44.

309

o.).

m term talaj.
m laza világossárga

11. 1

10. 2

tufa,

fels részében kavicsos

és át-

mosott.

m lyukacsos, limotnittól erezett,
m fehér, homokos riolittufa.

9.

.5

8.

1.5

7.

10
30

6.

cm

—40

mészk.
5.

30

4.

20

3.

1

barnásszürke tufa.

mállott, zöldesszürke tufás agyag.

cm kemény,

szilánkosan

tör,

sárgásfehér

tavi

—40

cm zöldesszürke agyag, csigákkal.
cm kemény, szilánkosan tör, sárgásfehér

m

laza,

növénylenyomatos, csigákat

és

tavi

mészk.

kevés csonttöre-

déket tartalmazó édesvízi mésztufa.
2.

30

— 40

cm kemény, márgás

csigás

mészk.

(Patak medre) laza sárgás tufa (?)
A két szelvény kisebb részletekben eltér egymástól, de jellegük
megegyezik.
Sebafarzik endít riolittufát a szentendrei templomdomb pincéjébl (12, 45 o). Majdnem az egész templomdombot ezek a ríolifhifa tartalmú édesvízi rétegek építik fel. Hebenként, így a zsidó
temet mellett vezet úton és a templomdombra É-ról felvezet úton
szintén észlelhettem a riolittufák közé települ lyukacsos édesvízimocsári mésztufákat.
Ha ezeket a riolittufákat a salgótarjáni fels riolittufa szinttel azonosítjuk, ahol ezek a briozoás meszek közé települnek, akkor
legalább is ezen tavi üledékek alsó részét még a tortonienbe kell
helveznünk. Ezt bizonyítják a Duna balpartján észlelt 30 m vastag
riolittufa-rétegek, amelyek az andezittufák felett és a törtön rétegek
feküjében települnek (68). Sajnos, az édesvízi csigafauna a korra vonatkozólag nem nyújt biztos támpontot, a gerinces maradványok pedig
annyira rosszak, hogy rétegtani helyzetüket biztosan nem lehet eldönteni. A szarmata után a Szentendre izbégi medencében beállott
denudáció a valamikor Hömörkapuig terjed rétegeket annyira elpusztította, hogy jelenleg csak egyes kis foltokban és nagyobb kiterjedésben közvetlenül a város területén és tle D-re húzódó gerincen maradtak meg. A vetk még a szarmata rétegeket is érték,
amibl megállapíthatjuk, hogy a vidéket kialakító vetörendszer a
szarmata után alakidt ki. Arra, hogy ez pontosan mikor következett
be, Szentendre környékének viszonyai további fényt nem derítenek.
A rétegek vastagsága, tekintve az ci’s pusztulást, nem igen értékelhet. A mellékelt szelvénybl számítva tetemes, 60 70 m vastagság
1.

—

—
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jön

ki,

de lehet,
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nem

észlelhet

ÉNY — DK-i

irányú

vetk

következménye.
PUocén, plcksfocén.

Szarmatánál fiatalahh, ugyancsak szárazföldi üledékeket ismerünk Szentendre XY-i végéhen az alsó-izbégi út melletti telkek
egyikében ásott 21 m mély kútból. Itt 7 ni mélységben a termtalaj
és törmelék alatt egy méter vastag sárga agyag, majd 2 m vastag
képlékeny agyagréteg települ. A mélyebi) finom márgás tnfarétegek
már a szarmatához tartoznak. Ezek a képlékeny agyagok a kúttal
szemben a Bükkös-patak másik (D-i) oldalán is megtalálhatók. Építkezés szempontjából fontos ezeknek az agyagoknak elterjedése, mert
több helyen észlelhet a reájuk épített házak csúszása, repedezése.
Ezen agyagok és egyes másodlagos átmosott konglomerát rétegek,
melyek különösen a Khegy K-i lejtjén és Boldogtanyánál figyelhetk jól meg, talán a pliocénbe tartoznak, a löszt és a Sztelinpatakban egyes köbméter nagyságú darabokban található travertinót ellenben a i>leisztocénbe sorozhatják. A mésztufa még jelenleg
képzdik. Errl IMajzon emlékezik meg (58). Leányfalutól XY-ra
a Baglyas felé haladó vízmosásból említ egy gyenge forrást, melynek mésztartalma a lehullott falombot és egyéb növényi maradváis

nyokat teljesen ehneszesíti.
A Duna terraszképzdményei

is szépen kifejldtek a szentKhegy K-i lejtjén a 194.2 m. p.-tól ÉK-re
endrei szakaszon.
lefutó árokban 160 m-re a tenger színe felett vastag dunakavies foltot találhatunk. A Szentendre felett emelked, a 136 m. p. felé vezet Angyal-nteában ugyancsak megtalálhatjuk egy, az elznél
fiatalabb (alacsonyabb szintben fekv) terrasz, kavicsos képzdményeit. Ez utóbbiakról Vendl A. tesz említést (.53, 255. o.). Magassági
viszonyaikat tekintve a khegyi terrasz a fellegvári nivóba, az
angyalutcai az i). n. TTI-ik (..közbüls”) nivóba helyezhet (59).
khegyi terrasz Szépen jelzi a Duna egykori hatalmas kanyarulatát,

A

A

mely megkerülve a Szamárhegy csúcsát, letarolja a Püspökmajor
felett húzódó szarmata gerincet, nagy kanyarulattal a Khegy lábáig

ért.

Fejtdésfaul összefoglalás

és tektonika.

Ha megrajzoljuk Szentendre vidékének harmadkori rétegeiben tapasztalt tengerszintingadozási görbéjét, jól kivehetk lesznek
az egyes diasztrófikus korhatárok.
A lassan kiemelked és kiédesed fels oligoeén tenger esetleg
teljes kiemelkedése a cyrénás agyagok lignitrétegében megállapítható. Ezt a burdigálienig tartó regresszív idszakot a pectunculusos
homokokban és esetleg (?) a Hunka mögötti anomiás-ostreás kavicsokban nyilvánuló rövid behatolások szakították meg. Az uralkodó
lagunáris üledékcsoportot a burdigálien tenger határozott fáciesdiszkordaneiával jelentkez elrenyomulása váltja fel. Ezt a negatív
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partmozgást a helvécienben beálló ers vulkanizmus által kísért
pozitív, a tortonien folyamán végleges kiemelkedést eredményez
mozgás váltja föl. A kattien és aquitánien alatt jelentkez pozitív
orogén fázisának megfelel synorogén
partmozgást S t i 1 1 e

idszaknak vehetjük.

A

helvécien-tortonien alatt végbement teljes
vulkanizmus a Stájer fázisnak felel meg. A
vetrendszer végleges kialakulása a szarmata után következett be.
Valószínleg már megelzleg is keletkeztek vetk, de erre vonatkozólag nem tudhatunk semmi biztosat. Két firány állapítható meg
a vetrendszerben. Közülük a DNY ÉK-i irány az idsebb, amenynyiben ezt a DK ÉNY irányú fvetk megtörték. Ez a jelenség
különösen a Khegy K-i lejtjén figyelhet meg jól. Megfigyelhet
még a Khegy DK-i lábánál a 194.2 m. p. DNY-i oldalába vágott
homokbányában egy É D-i irányú vet. melynek ugrómagassága
70”-os. A lezökkenés a dlés irányában
kb. 5 m. A vetsík dlése
a Duna felé történt. Az egyes rögök általában az Alföld, illetleg
a Duna felé zökkennek le, de vannak közben olyanok is, melyek a
szomszédos rögökhöz viszon^útva fennmaradtak. Sajnos, az egyes vetk
nyomozásánál nélkülöztem az aknázás lehetségét és ezért sok irányt
csak szaggatott vonallal jelölhettem meg. Fvet iránynak vehet
a DK ÉNY-i, mely irány mentén nagyobb az elmozdulás mértéke
és ezen irányok a vidék domborzati viszonyainak kialakulására sokkal nagyobb hatással voltak, mint a kereszt-vetk. Ugrómagasságuk
fiO m-t
is. A vetsíkok dlése, sajnos, csak két
eléri néha az 50
helyen észlelhet.. Az egyik a már fentemlített Khegy aljában mért
6^ 70”-os dlés vet. A másik egy 3 4^ 70"-os dlés diaklázison
mérhet, mely a Sztelin-patak hosszában futó vetvel kapcsolatos.
Ezen észlelés alapján valószínnek vehetjük, hogy a Sztelin-patak
medrében végighiizódó fvet ilyen dlés. Természetesen a többi
vetnél, ahol nem sikerült a vetsíkot észlelnem, nem lehetett a
szelvényben általánosítani ezen adatokat, habár valószím'ieknek látszanak. Ezért szelvényemben azon vetket, melyeknél a dlés nem
mérhet, függlegesen jelöltem. Kisebb boltozódsok, valószínleg
a vetrendszer kialakulásával kapcsolatban is létrejöttek. A Khegy DK-i lábánál az elbb említett homokbányában kis antiklinális
figyelhet meg, melyet az É D-i irányit vet tört meg. Ebbl az
egy adatból úgy látszik, hogy a boltozódás megelzte a vetrendszer
kialakulását. Viszont a f- és keresztvetkre vonatkozólag nincsen
semmiféle adatunk arranézve, hogy azok keletkezése eltt vagy után
érte a gyenge gyrdés a rétegeket. V e n d 1 A. (45, 22 o.) említi
meg a Messzália-hegytl É-ra fek^m területen a Pomáz Pilisszentkereszten áthaladó hatalmas tektonikai vonnallal ka])csolatos „peremi szinklinálist”. Nyilván a kismérték khegyi boltozódásban
is a nagy letörés peremi hatását kell látnunk. Ha eltekintünk ezek-

kiemelkedés

és andezit
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csak' a DNY-i részen tapasztalható gyrdésektl,
megállapíthatjuk, hogy Szentendre területe jellegzetesen töréses
szerkezet. (A feldolgozott anyag a m. kir. Földtani Intézet gyjteményében található meg.)
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In Folgenden Averden die Neogen-Sehichten dér nördlich von
Budapest gelegenen Coinitats-Stadt Szentendre behandelt. Die áltesten zn Tagé tretenden Schichten sind Cyrenen-Mergel. Anf diesen,
auch dünne Lignit-Streifen führenden brackisehes Sediinenten lagern die Pectnncnlns obovatus enthaltenden Sande. Hierauf folgen
brackische Faunén enthaltende Beckenbildungen. Hierher gehöreu
Potamiden-Tone, dünne plastische Tone, Sande, Schotter-Schiehten
und arme Foraminen-Fauneu enthaltende sandige Tone. Diese

Schichten kimen anf Grund dér in denselben enthaltenen Faunén
als zum oberen Oligocen gehörig angenommen werden. Anf diesen
lagern dünne Festland-sehichten, Avelche Spuren einer kurzen terrestrischen Periode darstellen. Die Fauna dieser Schichten, soAvie
die Versteinerungen dér betreffs ihrer bisher problematischen Lage,
ingressiven Schottersehichten, Avelche Ostreen und Anomien enthalten, Aveisen auf das aquitanische Altér derselben hin. Die Kattisch-Aquitanischen Ablagerungen, in Avelehen dér brackische Charakter A^orherrscht, Averden nur durch maritime Ingressionen von
kurzer Dauer gestört. Diesen folgen Burdigalisehe Anomien-Sande
und Pecten-Sandsteine. Auf diesen lagern helvetische Faunén enthaltende, in ganz seichter Strandregion abgelagerte Linsen, Avelche
schon Andesit-Tuffe enthalten. Die máchtigen Andesit-Tuff- und
Conglomerat-Sehichten gehören zuin oberen Helvetien und greifen
auch noch in das Tortonien hinüber. Wáhrend dieses Haupt-Cyclus
dér Andesit-Eruption vollzog sich die vollkomniene Ilebung dieses
Gebietes, das seither A"oin Meer A^erschont geblieben ist. Tortonische
Lithotamninni-Kalke fehlen hier. Die Tortonisch-Sarmatischen
Schichten treten als Kiolit-Tuffe enthaltende SüssAvasser-Bildungen
auf. Zu Pliocen und Pleistocen gehören einzelne sekundáre Konglomerate (Nyirok), Löss, Ti-aA^ertin und Flussterrass-Schotter.
Die das SchAA'anken des Seespiegels demonstrierende Kurve
zeigt folgenden EntAvicklungsgang. Auf dem sandigen oberen Teil
des Rupelien Kisceller Tons lagern Lignit-Streifen enthaltende Cyrenen-Mergel. Diese Schichten demonstrieren in klar erkennbarer
Weise, dass das Ober-Oligocen-Meer seichter Avurde, seinen Salzgehalt verlor und inöglicherAveise ein vollkommens Emportauchen des
Bodens A"on kurzer Dauer erfolgte. Auf diesen brackischen Bildungen lagern Pectunculus obovatus enthaltende, a^oii kurzen MeeresIngression herrührende Sande. Auf dér Grenze des Aquitanien seben Avir eine Aveitere Erhebung, Avorauf neuerdings eine MeeresIngression a^oii kurzer Dauer folgt. Den Beginn des Burdigalien
charakterisiert das, zufolge dér sinkenden BcAvegung eingetretene,
Vordringen dér Meeres-Faunen. Dieser sinkenden Periode folgt im
Helvetien neuerdings ein starker Meeresrückung
klar erkenntlich
dui'ch die ganz seichten litoralen Facies-Bildungen
Avelcher im
Tortonien endgültige Erhebung des Bodens fogte. Die Haupt-Andesiteruption ist im Helvetien und, auf Grund dér Analogie. teilAA'eise im Tortonien anzunehmen, obschon Zeichen darauf himveisen,
dass einzelne kleinere Andesit-Eruptionen schon im Burdigalien
erfolgten. Die Riolit-Spuren dér mittleren Riolit-Tuffe des Salgó-
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Beckeus finden sieh auch hier iin Liegeiiden des HauptAndesit-Cyclus. Die gleiehzeitig mit den sarmatiscdieu Süsswasserscdiichteu auftretendeii Kiolit-Tuffe kimen als mit den obereii
iíiolit-Tnffen identisch angeiiommen Averden. Die im Kattien-Aquitanien eingetreteiie Erhebimg kann als die synorogene BeAvegung
dér SaAdsclien Pliase aiigesehen AA’erden. Die im Heh^etieu erfolgte
tarjáiier

Erhebimg und
tion

kimen

damit erfolgte Haupt-Andesit-Erupmit dér Steyer-Phase identisch ansehen. Die

die gleichzeitig

AA'ir

als

XW —SO

Gegeud zeigt eine Briich-Strnktur, in Avelcher die
linien die alteren
VerAverfungen selmeideii.

XO — SW

Linien konmien

A'or
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KVARCKRISTÁLYOK CZÁKRÓL.
Irta:

Szurovy Géza.

QUARZKRISTALLE VON CZÁK.
Von: G. Szurovy.

A Rohonczi-hegységben, Kszeg közelében lev Czák községtl északra a hegység fötömegébl leszakadt dombocska terül el.
Ennek földtani viszonyait két meglebetösen nagy kfejt tárja fel.
Robonczi-begység földtani viszonyait Bánd a t H.
nyozta részletesen. A czáki kfejt kzettani sajátságait

A

(1)

tanulmá-

Jugovics

L. (2) ismertette elször. Szerinte a kfejt kzete breccsia, ebben
az agyagpalaszer darabokat a kvarcos, meszes, szericites kötanyag
ragasztja össze. B a n d a t H. vizsgálatai és leíyása szerint a czáki
kfejtkben feltárt kzet eredetileg konglomerátum. Ez a konglomerátum széttöredezett, majd újból összeragasztódott; tebát joggal tekintbet breccsiának is. Anyaga
t H. szerint
sötétszürke, illetve kékesszürke középdevon dolomit, melyet fehér dolo-

— Banda

—

mitos, kaiéi tos kötanyag tart össze. A kzetet számos vékony szericites ér járja át. Ezekben gyakran találhatók szépen fejlett piritkockák; élhosszuk 1 2 mm.
A czáki kfejt kzetének 1938-ban általam végzett vizsgálata
B a n d a t felfogását ersíti meg.
A czáki kbánya tanulmányozása alkalmával a feltárás északi
és déli falán kvarcos teléreket figyelhettem meg. Ezeknek a kvarcos teléreknek az eredete minden valószínség szerint a felskarbon
diabázfeltörésekkel kapcsolatos hidrotermális hatásra vezethet viszsza. Ugyanez az erupció hozta létre a mészfillit érintkezési átalakulása (kontakt-metamorfózisa) révén keletkezett, olykor több méter
nagy kristályos mészklencséket is. Ezekben szintén találhatunk
kisebb-nagyobb, lilásfehér vagy szürke, vaskosan megjelen kvarcbetelepüléseket.
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