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FOLYÓTÉT? RASZ TANULMÁNYOK.
Irta: Láng Sándor.

STUDIEN ÜBÉR FLÜSSTERRASSEN.
Von A. Láng.

A) Bevezetés.

A magyarországi ilyen irányú kutatások még elég rövid múlt-

ra tekintenek vissza, pedig a rájuk vonatkozó ismereteknek a kü-

lönféle tudományágakban is. s a gyakorlati életben is sok hasznát

lehet venni. Folyóterraszokkal foglalkozik nagyon gyakran földtani

felvételezés közben a geológus. A felvételekrl szóló jelentésekben,

értekezésekben, monográfiákban sokszor találkozunk terraszokra

vonatkozó adatokkal. Ezek ugyanis részben már a pliocán kornak,

de a sokszor velük szoros kapcsolatban álló löszökkel együtt legin-

kább a pleisztocén korszak fejldését állítják elénk. A geológusok

eredményei alapján u. i. meg lehet szerkeszteni valamely terület

paleogeografiáját, vagyis érzékeltetni tudjuk a földfelszín és élete

fokozatos fejldésének térbeli és idbeli folyamatait. Ha az sföld-

rajz eredményeit elssorban a földfelszín jelenlegi formáira és a-

zok kialakulására vonatkoztatjuk, a geomorfológia területére lépünk.

Ennek pedig egyik fontos irányzata a folyóterraszok tanulmányé
zása és végeredményben egy-egy vidék felszíni kifejldésének a

vizsgálata. Ezek a kutatások ilyen formában több rokontudomány,
mint a fizikai földrajz, az általános és történeti földtan, a kzettan
és végül az slénytan munkakörébe vágnak, mivel igen gyakran
egészen különleges részletkérdéseket is figyelembe kell venni folyó-

terrasz tanulmányok alkalmával.

Ebbl is látható, hogy hazánkban ezeknek a vizsgálatoknak
elég nagy jelentsége van. S ha most a hazai ilyenirányú kutatá-

sok múltját nézzük, a régebbi földtani felvételekkel kapcsolatban
lezajlott els részletes megfigyelések (P á v a i-V a jna, S c h r é t e r)

után Cholnoky ketts ierraszrendszere jelentette nálunk az els
egységes felfogást jégkori folyóterragzaink számára és keletkezésé-

re nézve. Kialakulásuk szerinte t.-k. a két jégkorszakkal kapcso-

latos, a jégkorok közti idben pedig völgyszélesít és és felkavicso-

lódás volt folyóink völgyében. A völgybevágódások közvetlen

okai szerinte tektonikus eredetek. Ezt a jól megfontolt és álta-

lánosított elméletet a további vizsgálatok alapján újabb
elgondolások követték. Kéz szerint három jégkori terrasz

kiséri végig a Duna völgyét, Gyr és Budapest között. Ezek a ter-

raszok Kéz szerint éghajlati hatásokra keletkeztek, a bevágódás a
jégkorszak közötti, a felkavicsolódás pedig az eljegesedések idejé-

ben történt. Valószín, hogy a Duna, Gyr-budapesti szakaszán a

Magyar medencében végbement tektonikus változások nem okozhat-

ták a terraszok keletkezését, mert teljesen megegyez terraszrend-
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szer fut végig C v i j i c szerint az Aldunán is. (20., és szives szóbeli

közlés.) Bulla pedig a modern |ooliglaciális felfogás alapján és

keretében foglalkozva a magyar pleisztocén kortörténeti és geomor-
fológiai problémáival, lösz- és terraszmorfolágiai kutatásai alapján
bizonyosnak tartja, hogy a Magyar medencében kell klimatikus
eredet folyami terraszokkal számolnunk, de klimatikus ere-

det terraszaink kialakulása a legszorosabban komplikálódik a

tektonikus mozgásokkal és e mozgások eredményezte terraszokkal.

(21. p. 147; 28. p. 300.)

Se a tektonikus hatásokra, se a klimatikus ('kokra alapított

terraszkeletkezési elgondolás nem támaszkodik a történelmi Ma-
gyarország egész területére vonatkozó megfigyelésekre s egyes ki-

vételes tények új helyzet (‘lé állíthatják a kutatót. Ezekután lehet-

séges,— amint Bulla is kifejezi — , hogy mind a két els elmélet-

nek igaza van és alábbi vizsgálataim is általában erre utalnak. Ad-
dig is, míg föl yterraszaink keletkezését már véglegesen ismerni fog-

juk, minél több pontos megfigyelésen alapuló újabb adatra van
szükség.

Azt, hogy e vizsgálatokhoz néhány szerény adattal hozzá-

járulhatok, elssorban dr. Mauritz Bella professzor úrnak kö-

szönhetem, mert 1935-ben az általa vezetett Szepes Gömöri érchegy-

ségi egyetemi kiránduláson láthattam meg a tanulmányozott vidék

nagy részét, ahol azután késbb részletesebb vizsgálatokat folytat-

hattam. Ugyancsak nagy köszönettel tartozom az Országos Ösztön-

díjtanács elnökségének, mert az 1937/38. évre adományozott bel-

földi kutató ösztöndíj jelentsen meggyorsította munkámat. Végül
dr. Szent-Ivány József úr közremködését kell még megkö-
szönnöm; szives segítségével hosszabb idt tölthettem el a már em-
lített felvidéki tanulmányokkal.

B) A felvidéki folyóvölgyekben végzett eddigi vizsgálataim.

I.

A 1 ág legfels völgyében végzett tanulmányaim néhány ada-
tából (26 p. 153—155) a Vág-terraszok keletkezésére nézve még tá-

volabbi következtetéseket nem lehet levonni, de a Magas- és Ala-

csony Tátra jégkori eljegesedésének ingadozásai alapján kézenfék
v volna az itteni ismertetett pleisztocén kori folyóterraszok erede-

tét egyszeren az éghajlati (klimatikus) elmélettel magyarázni.
Ezt az elgondolást támogatja a négy terrasz szabályos, zavar-

taln kifejldése, és fokozatos lejtés esésgörbéje. Ezen a részen fia-

tal tektonikus mozgások valószínleg nem voltak, de mködhettek
nem régi, talán harmadkorvégi törések. Jelenlétükre a Liptói-me-

dence jégkorszakbeli és jelenkori mésztufái utalnak, ezek az egykori
törésvonalakon feljöv hévforrásokból keletkeztek s néhol még ma
is rakódnak le. Sajnos, az igazi löszök területemen hiányoznak, a ter-

raszok pontos kormeghatározását más tényezk fogják eldönteni.
Addig, ezek a nagyon is juvenilis formájú, eléggé üde, jómegtar-
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tásiú, kaviccsal, de a két magasabbikon már kivehetleg nagyon
vékony, löszféle ainyaggal borított terraszok még sok érdekes dol-

got tartogatnak. Ha a régi irodalom (4.) nyomain kiindulva, az

újabb munkálatok után az egész Vágvölgy geomorfológiáját ismer-

jük, fogjuk csak tisztán látni a völgy és terraszainak fejldésme-
netét.

A Hernó.d alsó áttörésében, Margitfalvi és Kassa között csak

két jégkori terrasz nyomozható végig (26, p. 1 55—157.), ezek a Kas-

sa alatti Enyiczkei fennsík keleti szélén át Hidasnémetihez vezet-

hetk le és innen tovább a folyó bal partján, Abaujvár-Gönc-Vi-
zsoly irányában. Itt a magasabbik terrasz szintje kissé emelkedik.

Lehetséges továbbá, hogy a jégkori, vagy régebbi Hennádnak egy
Abaujszántó-Szerencs irányában húzódott kiágazását is sikerül

még pontosabban kinyomozni, ami egy feltételezett pleisztocénkori

vetdéssel sznhetett meg' és a folyó jelenlegi irányának (Gibárt-

Dobsza-Hernádnémeti) végleges kialakulásához vezetett. A folyónak
tehát ez a Margitfalva-Gibárt közti szakasza, már más fejldési),

mint a Vág legfels völgye. Az Alföld felé közeledve a Hernád
középs völgyében feltnnek a fiatal tektonikus mozgások, p. o. a

Kanyapta medence pleisztocénkori besüllyedése (3.p. 218.), ami a

Kassa-Hidasnémeti közötti völgyszakasz ers jégkori felkavicsoló-

dásával járt. A forraszoknak a Kassa feletti völgyrészletrl ismer-

tetett esésgörbéje (26 p. 156.) a, város alatt már elváltozásokat fog

mutatni. Továbbá a folyó pleisztocén terraszain a löszök nagyfokú
elterjedése, különösen a csonkaországi szakaszon, sok érdekes tám-

pontot fog nyújtani a fejldésmenet részletesebb ismeretéhez.

A Sajó völgyébl újabb adataim nincsenek. Bánréve feletti

szakaszának löszei már nagyon is emlékeztetnek — a közép-hernád-

völgyiekkel együtt — az Alföldhez közeli vidékekre; a pleisztocén-

kori mésztufák és a jelenkorban is mköd langyos források csak

a Gömöri medence fiatal törésvonalaira utalhatnak.

/. A völgy kialakulása.

C) A Dera patak völgye.

Budapest közelében, a Pilis hegységben, Pilisszentkereszt és

Pomáz közötti Dera patak völgyét is tanulmányoztam és fleg a

fejldésmenetét kíséreltem meg tisztázni. Mivel itt két eltér felé-

pítés terület, a Dunántúli Magyar középhegység mezozoikus-pale-

ogén rögvidéke s a neogén vulkánosságtól létrehozott Szentendre-

Visegrádi andezithegység határán vagyunk, különösen nehéz a vi-

dék fejldésmenetének kinyomozása. Végeredményként, a Dera pa-

tak völgyét jobbról szegélyez Pilishegy-Hosszúhegy-Kevélyek üle-

dékes, vagyis alapjaiban triászkori fdolomitból és daehsteinmész-

kbl álló rögsora már a kiscelli agyag lerakódása idején nagyjá-

ban a mai tagoltságában, mint teljesen kialakult szárazulat szere-

pelt. Ezután még a felsoligocénben, érte nagyobb tengeri transz-
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gresszió, de ennek elmúltával véglegesen szárazra került és tengeri

elöntés a neogénben se érte. A Dera patak völgye bal oldalán is

megvolt az óharmadkori-másodkori alaphegység, s egészen a felsoli-

gocén idkig, szárazulat volt; csakhogy, az óharmadkor végén siily-

Ivedt, elöntötte a hárshegyi homokk-, majd a kiscelli agyag ten-

gere s azután a fels oligocén ideje alatt már mindenütt tengerfe-

nék volt s hatalmas vastagságú, a vége felé homokos-agyagos ré-

tegsor keletkezett itt. Majd, a paleogén végén a tenger elsekélyiilt.

ellagunásodott, végleg elvonult, az alsó miocén aquitanien szintje

általános szárazulattal kezddik, de ez nem tart soká. A burdigá-

lienben újra transzgresszió jön, keleti irányból s a Holdvilágárok
vonaláig terjeszkedik, de vidékünk nyugati fele, a Peres hegy

—

robogók környéke szárazulat marad, míg egészen keleten már je-

lentékeny vastagságú homokos-kavicsos üledék s efölé, azonos tele

pii léssel a helvetlenben a zöld kvarckavicsokat tartalmazó bryozoás

mészk (24.1 rakódott le. (Mesélhegy.) Ez a tenger is lassan vissza

húzódik az újabb kéregmozgásokkal s a meginduló vulkanikus e-

rupeiók következtében sok helyen 2—300 m vastag andezittufa és

andezit települ a szárazulattá vált vidékre. A vulkánosság azonban
hamarosan elcsendesül, újra süllyedés jön, északról a tortonien laj-

tamészk tengere nyomul elre a vulkáni takaró mélyebb területei

re, egészen a Csi kóváresoport-Kn j ) i tányhegy mögötti Pilisszer. ti ász-

ló vidékéig. Késbb, a szarmata korban már itt sincs tenger, csak

terresztrikus üledékek keletkeznek Szentendre környékén, de az

egész vulkanikus kzetsorozat (andezit, andezit-tufa,) az alatt i

lev alap-üledékkel együtt kiemelkedik s lapos hullámokba gyúró-

dik. Tehát, a, Dera patak völgye területén, a legels, egységesen

szárazföldi idszak, amióta egészen a, mai térszín keretéi is meg-

adó hegyvonulatok is kialakultak, a szarmata korszak idején lehe-

tett, azonban az akkori felszínt már nem nagyon tudjuk elkép-

zelni, ahhoz nincs elég adat. Mivel a tenger nem nagyon régen vo-

nult el, s üledékei, a többi rétegekhez képest eléggé magasan van-

nak, kisebb függleges tagosultságot kell ezen a vidéken feltételez-

ni. Ellenben a völgyek lefutásúit s a vízrajzi viszonyokat semmi-
féle támpontból nem lehet visszaállítani.

Az egykori felszínbl csak a kiemelked hegységek magasabb
darabjai lehetnek az akkori térszín leszármazottjai, mert viszont
az azóta eltelt hosszú id alatt jelents normális lepusztulást s —
csak a küls erk mködését nézve is, a szárma la térszin nagyfokú
viszonylagos alacsonyodását kell figyelembe venni, amit azután az
esetleges kiemelkedések mérsékelhettek, vagy teljesen ellensúlyoz-
lak. így, a sztrátó-vulkánok helyett csak a Csikóvár-Bölcshegy
környéke függleges, kürtket kitölthetett andezitcsonkjai vannak
meg, (14. p. 8— 9.) stb. A Dera patak völgyének még nincs nyoma,
ámbár a már akkor is ugyanolyan csapású Pilis-Kevély rögsor
elre kijelölhette ezt az irányt.
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A pannon-pontusi Idszakban már nyoma van a mai Duna it-

teni eldje eróziós mködésének is (19. p. 7'44.). vidékünk azonban
tovább fejldik, vetdéseket mutattak ki, ezek tektonikus mozgá-
sokkal is járhattak, erre most kiemelkedések lehettek. A Dera patak
völgyének legsibb formája is ebben a korban kezdhetett kialakul-
ni, mivel legfels szakaszán, Pilisszentkereszt környékén ki lehet

jelölni nagyon régi, valamikor egy magasságban volt, ma 100—200
m viszonylagos magasságban lev lepusztulásszinteket a Pilishegy,

Hosszúhegy, valamint a Dobogók és Pereshegy lábánál, illetve ol-

dalain. Ezek még tovább, lefelé is követhetk, mégpedig a Hosszú-
hegy északkeleti, Szentkút környéki elreugró fokain, s szemben,
a csikóváralj i Tólak lapos, lapos felszínén, végül a pomázi Mesél-
hegyen át a Khegy tavacskás platójáig. Ezek a szárazföldi kép-

zdményeket sem tartalmazó, ma már nem egészen egy magasság-
ban meglev lepusztulásszintek tercier felszindarabok, ugyanúgy
az Oszoly és ennek északkeleti lejtsödése is. a pomázi plató nyu-
gati, karsztosodott, de már jóval alacsonyabb felszínével együtt.

Utóbbihoz azután a nem sokkal alacsonyabb levantei térszín csat-

lakozik. Itt tehát, az elbb mondottakkal szemben, mivel a Duna
mentén húzódó nagyjelentség törésvonal közvetlen közelében va-

gyunk, fiafalabbkori Szökkenéseket kellene feltételezni.

A fels pliocénben (levantikum), a harmadkor legvégén, már
a Duna a vidék erózióbázisa, s a már akkor is nagy folyó hatal-

mas vastagságú üledéket rakott le a, jelenkorival azonos lefutású

levantei Dera-völgy torkolatában a Pomázi fennsíkra. A mostani Du-
na-ártér fölött 65—90 m-re lev terraszképzdmény mintegy 8—10

m vastag s nagyrészt kayicsból, csak nagyon alárendelten homok-
ból s agyagból áll. Itt, másfél km körzetben 11 helyen lehet na-

gyobb elfordulásban, esetleg feltárásban is, észlelni egykori hor-

dalékát. Kavicsai kvarcból s kisebb mértékben andezit-, — másod-
kori mészk — , vagy homokk — és kristályospalából vannak. A fo-

lyami üledéknek az alaphegységre való településébl észrevehetjük,

hogy az egész terrasz kelet-délkelet felé kissé megsüllyedt. Nincs

ugyan szó valami nagyarányú elvetdésrl, de egymástól néha csak

száz méterre lev felbukkanások között 10—15 m magasságkülönb-
ség van. Csak kisebb méret vetdés, vagy eltolódásfélék voltak itt,

s az a kérdés, hogy milyen korúak ezek?" A vizsgálatok eredményé-

bl kitnt, hogy a levantei Dera patak legalsó szakasza nem a mai
irányban, Pomáz felé haladt, hanem inkább Budakalásznak s erre

ömlött bele az akkori Dunába is, kavicsai megvannak a dunaka-
vicsok közepette is. Tehát, a levantei kor vége felé alakulhatott ki

a Margitliget—pomázi ers vetdés s a patak mai völgyét kialakí-

totta. A levantei dunaterrász így, eredetileg még talán a kevéssé

zavart felszínen keletkezett, a Duna eróziója csak felhasználhatta

az itteni esetleges süllyedést, különben nem tudjuk megérteni, váj-

jon miért hatolt be, valósággal öbölszeren a Khegy és a Nagy-
kevély csoport már akkor teljesen kiemelked rögei közé. E kis

mozgások a pleisztocénben sznhettek csak itt meg, mert a Pomázi
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fennsík vízszintes településnek vélt nagyon is vastag mésztufaré-

tegeiben 5- 10 fokos, északkeletre és délkeletre, ritkábban, délnyu-

gatra, hajló dlési rányokát is mértek. (22.) Erre utalhat Rozl-o zs-

n i k budakalászi szelvénye is (23. |p. 80.). ahol a fel légvári terrasz

kavicsa mutat a fölé települt lösszel együtt, nagyobb fokú lesüllye-

dést.

A leventéi Dóra patak völgye balparti, Pomáz feletti (Mesél-
hegy oldalán lev) részletének levantei felszíni darabjait nem si-

került megtalálni, úgy látszik nem is egyszer vetmenti lozökke-

nés volt itt, hanem árkos, vagy öbölszer lesüllyedés, ami mélyebb-
re süllyesztette le ezt a szintet, viszont a helyben maradt s az ak-

kori lejtséghez csatlakozó részei utólag lepusztultak, csak, valami-

vel az új elemi iskola felett lehet ennek tulajdonítani egy nagyobb
földlépcst, de ezt is csak az alaphegység burdigádien kavicsa fedi

be. Ez alacsonyabban van, mint a Pomázi fennsík megfelel szint-

je. Ha, a völgyben most már felfelé haladunk, a Szamárhegyig
(212 m) ismét nem hitünk semmiféle magasabb, levanteinek vélhet
felszíndarabot., ellenben innentl kezdve felfelé a Klanacpuszta
(214—255 m) dombja, a Szent Hubertus domb, továbbá a Szurdok-
völgy és a Hosszúhegy között, részben régi, mállóit, kaviccsal is

fedett felszín részletét. Régi törmelékkúpok utólag szétvágott szár-

nyai is csatlakoznak egyesekhez.

A Szamárhegy éls Mesélhegy közötti nagy terraszhiány is-

mét csak tektonikus mozgás miatti süllyedéssíel magyarázható, a-

rnire jó példa, hogy Pomáz felett, a csobánkai országút mellett egy
szénre kutató mélyfúrás (9.) egymás felett két rétegben tárt fel fiatal

andezitkavicsot, ami pleisztocénkor! lehet. Itt tehát a levantei kor-

ban megindult süllyedés tüntette el talán a levantei szintet s a

fellegvári terrasz szintjét. Az alsó, vastagabb kavicsréteg a közbül-

s terraszt jelentheti, a, fels pedig a városi terraszt. Utóbbit már
semmiféle mozgás nem érte.

A szentendrei öböl pedig Koch A. szerint (1.) a jelenkorban
is mocsaras, vizenys terület volt. A legmélyebb pontja kb. 5 m.

magasan vau a Kis Duna (• pontja felett. Az 1937. V. 23-iki felh-
szakadás alkalmával _sok víz szaladt itt össze. A Dera patak árvi-

zének nagy része a HÉV-töltést átszakítva szintén ide folyt le. DNy-
i oldalán, Pomáznál a Dera patak hajóorrszeren elrenyúló városi
terrasza zárja el, a patak kavicsa itt a felsoligocén rétegeken fek-

szik. Terraszunknak ez az északi lejtje aránylag meredek. Itt a

városi terrasz keletkezése óta mködött vetdés zökkenthette le a

szomszédos, északabbra lev mély és eredetileg kissé lefolyástalan

területet.

Ezek G[ fiatalkori, de kismérv tektonikus zavarok éreztették'

hatásukat a patakvölgy fokozatos kialakulásában, ami mégis nagy
vonásokban, a Duna völgyének bevágódásait követte. A völgy fel-

sbb szakaszain, a nevezett változások hatásától eltekintve, csaku-
gyan a szabályos mederben, kell fokozatossággal ment ez a kiala

kulás végbe.
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//. A völgy morfológiája.

A Kétbiikkfanyeregrl Pilisszentkeresztre lejöv Hármasfor-
rás völgy választja el a Pilis (757 m) mészkrögét a Dobogók vul-

káni felhalmozódósától. E konzekvens völgyet alakította magának
a Dera patak egyik forrás-ága, a Pilis patak. Ez jobbról, a Pilis

('szak felé lankásan lejtsöd fennsíkjáról egy idszakos vízfolyású

szubszekvens, vetdés irányában kialakult oldalvölgyet vesz fel.

Ennek, a Pilis-Szépiakhegy közti völgynek kialakításában talán a

barlangi eróziónak is része volt. Közelében barlangok ismeretesek.

(15.). A fvölgy a Pilis mészklejti fell nem sok hordalékot kap.

De, annak ellenére, hogy a mészk tömege jelents mértékben

Fig. 1. ábra. A Pilis és Kanyargós oatakok egyesülésének környéke.

Die Umgebung dér Mündung des Baehes Pilis und Kanyargós. III.,

IV., V. = III., IV., V. sz. terrasz. — Flussterrassen No. Ili, IV, V.

A Pilis, 757 m, — Berg Pilis, 757 m. — Pilisszeutkereszt, 341 m.

pusztul, a hegy meredek lejti mégis szolgáltatnak valami
kevés lejttörmeléket, ez a pusztító záporok vizével, vagy a kifa-

gyással kerül le a lábához s a völgyfenékre.

Annál több durva törmelék kerül azonban le a Dobogók
vulkanikus kzet lejtirl. Itt, a különböz keménység
andezittufákból s andezitbl felépített, juvenilis térszínen kialakult

kis sztratoszubszekvens horpadásokban, völgyecskékben s a köztük

fennmaradt lejtrészleteken lefelé mozgó anyag PNy felé, a Pilis

mészkröge felé szorítja a források vizével eléggé bvült patakot.

Ez a legfels, a Kétbükkfanyeregnél kezdd 2—3 km bosszú völgy-

szakasz nagyesés és felsszakasz jelleg. A Pilis lábát elhagyva
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azonban már kissé kinyílik, szélesülni kezd, a völgyfenéken mozgó
patak kanyarog, a lejtk is lassan normálissá alakulnak, hacsak

nem bukkannának a felszínre azok a különös, terraszszer foldlép-

esk, amik többször megismétldve, fel, a Pilis aljához vezetnek.

Ilyenek csak a jobboldalon vannak. Tetejükön semmiféle fiatalabb

üledék nincs, legfeljebb kevés, magasabbról idemosott mészktör-
melék, ami sokszor sárga, vékony, löszféle anyagba van belekever-

ve. (.Nyirokhoz való átmenet. L. 25. a 2, ábrát.) Valamennyien úgy
látszik, vetdéssel alakultak s így ezek a Pilis rögébl ÉNy—DK
vetkkel mélyre lesüllyesztett darabok. A törések korát se lehet

megállapítani, egy adat van csak a kormeghatározásra: egy he-

lyen, két ilyen mészkrög közti mélyedésben megmaradtak a fels-
oligocén homokk vízszintes rétegei, ezek a vetk kialakulása után

Fig. 2. ábra. A III. sz. terrasz Pilisszentkeresztnél, a Kanyargós pa-

tak völgyében. — Die Flussterrasse. No. III. bei Pil, szentkereszt, im
Tale des Baches Kanyargós, x—x — terraszkavics — Terrassekies.

rakódtak már le. A legalsó sziklalépcsket (kb. 30 m magasan a

patak medre felett), mivel közel egyforma szintre lenyesettek. a

régi, levantei völgyfenék darabjainak lehet venni; túloldalt

a Dobogók alatt is megvannak, mint ersen lekerekített, alig fel-

tn lépcsk.

A Szurdok feletti levantei völgyfenék csak egészen lan-

kás esés völgy lehetett. Az akkori szárazabb idszaknak s a Dunán
is kimutatott jóval nagyobb hidrográdusnak megfelelen a. mel-
lékvölgyek s így az si Oera patak vízjárása is sokkal szeszélye-

sebb volt, talán csak az essebb évszakokban volt benne kevés víz

s legfeljebb az igen nagy felhszakadások alkalmával végezhetett
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pusztító munkát. Ennek megfelelen a benne mozgó törmelékanyag
is aránylag kevesebb lehetett, nem is volt egészen folyami jelle-

g, a rövid ideig tartó vízben való szállítással és koptatással
nem keletkeztek még igazi folyami kavicsok. S ha maradtak is

fenn ezekbl a legrégibb, kevéssé meghordott kavicsokból, mégse kü-
lönböztethetk meg egészen a lejtk törmelékétl. Emiatt is, s a le-

vantei idk szárazvölgy jellege miatt nem lehet még egészen pontos
vélemélnyt mondani a sokszor említett mészk-sziki aterrasz-lépcsk-
lafokokról végleg nem lehet mást mondani, mint régi vetdésekkel
alakult s hosszantartó szárazföldi lepusztulással a napvilágra jutott
keményebb, ellenállóbb lej tréiszl etek. Soha nem is szerepelhettek
völgyfenékként.

Fig. 3. ábra. A Szurdokvölgy fels része. — Dér obere Teil des Tales

Szurdok. III. = III. sz. terrasz. — Die Terrasse No. III. V. = V. sz.

terrasz. — Die Terrasse No. V.

rl. Végül, a még magasabban (1.00 m-en) fennmaradt pilisalji szik-

A terraszképzdmények pontos kijelöléséhez a legjobb adato-

kat nyújtják a fvölgy jobboldalán található andezit- és a bal-

parton fellép mészk-, homokk- stb. kavicsok. Ezek elfordulását

ilyen formában Pilisszentkereszt felett nem sikerült még megfi-

gyelni, ennek alapján feltehet, hogy itt a levantei szintekben felté-

telezett esetleges patakkavicsokat, ha meg is voltak, elpusztította

a késbbi pleisztocén, és jelenkori völgybevágódás. Ez a kavicsmi-

nséget is felhasználó terraszkijelölés azután a szurdokalatti és

a fiatalabb terraszképzdményekre mindenütt és mindig keresztül-

vihet. A Pilisszentkereszt feletti völgyszakaszon az említetten ki-
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vül még fiatalabb szintek nyomaira is lehet találni. így, nagyon
szépen látható egy 8—12 m-es, kaviestalan, igazi löszt nélkülöz, a

Dobogók felé inkább lankásabb, mállóit andezittel fedett, a Pilis

felé nagyobb mértékben alámosott, pleisztocén szint. A kormegálla-

pításhoz ugyan se lösz, se kövület nincs, arról csak hasonló példák
(analógiák) alapján lehet beszélni. így, ez a fellegvári terraszok

szintjéhez, az alatta következ, alacsonyabb, 3—4 m-es, andezit- és

mészkkavicsokkal jelzett, fiatalabb szint viszont, a közbüls tér-

rész szintjéhez tartozhat. (1—3. kép.) De az itteni folyóterraszok ki-

alakulását a Pi I isszentkereszt alatti {Szurdokvölgy kemény triászko-

Fig. 4. ábra. A Szurdokvölgy alsó részének bevágódása. — Die Ein-
sehneidung tles unteren Teiles des Tales Szurdok, x—x = A dachstein
mészk völgybevágódással feltárt réteglapjai. — Die durch Talein-

schneidung aufgeschlossenen Schichtflachen des Dachsteinkalkes.

ri mészkbl álló gátja nagymértékben módosította, hátráltatta, e-

zért láthatunk itt viszonylagosan jóval Idsebb forraszokat, ezek
azonban a szurdokbeli lassú völgymélyít folyamatok mialt már jó-

val alacsonyabban fejldhettek ki.

Feljebb, az említett falu nyugatra lev legszéls házainál
vágja le epigenetikuson a Pilis patak a legels, kis dachsteinmész-
krögöt a közeli Pilishegy hatalmas tömegének lankásan aláeresz-
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ked lejtségébl. Ez a jelenség lefelé folytatódik, egészen a Dobo-
gókrl lejöv Kanyargós patak torkolatáig, ahol azután már a
Szu rdokvö Így kezddik.

De az említett két kis pataktól a Pilis-Hosszúhegy tömegébl
epigenetikusan (13. p. 40.) leválasztott daehsteinmészkrögök már
eredetileg sem voltak összefügg darabok, hanem még az óharmad-
korvégi vetdésekkel különböz magasságba kerültek, ellenben mór
a süllyed alsóoligocén szárazulatra elnyomult hárshegyi homok-
k tengere egy szintre abradálhatta ezeket a magasabbra emelke-

d, kis rögöket. Üledékével be is takarta az egész térszínt, csak-

hogy a késbbi szárazföldi lepusztulás sok helyen eltüntette a

fed homokkrétegeket s különösen az eredetileg magasabbra emel-

kedett rögökrl már hiányzik is ez a takaró, így látható a dach-

Fig. 5. ábra. A Szurdokvölgy alsó része. — Dér untere Teil des Szúr

dok-Tales. III. = 111. sz. terrasz folyóhordálékkal. — Die Terrasse No.

III. mit Flusssehotter. x = A dachsteinmészk rétegeinek alámosása.
— Die Unterwaschung dér Schichten des Dachsteinkalkes durch den

Bach.

steinmészk a felszínen. De, a közbüls, mélyebben maradt darabo-

kon még mindig ott van a homokk s mivel ennek rétegei valamivel
lazábbak a mészkéinél, a fokozatos lepusztulással lassan egyenetlen

térszint fogunk nyerni; már most is látható, hogy a kis mészk-
rögök valamivel jobban kiemelkedettek, mint a mélyebben maradt,

hárshegyi homokkvel fedett részletek. Ez a jelenség különösen ott

látszik, ahol a mélyen bevágódott patakvölgyek peremén, elvégz-
dik a lankás térszin pilisszentkereszti lapály.

Ebbe a lapos felszínbe (fellegvár! terraszok szintje, ezen van
Pilisszentkereszt falu) 15 m mélyre vágódtak bele a Pilis és Ka-
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nyargós patakok völgyéi, ebbl a térszínbl emelkednek ki a Szur-

dok környékének régibb felszín, homokkövei, vagy terra rossáyal

fedett, mészkbl álló magaslatai s a két patak egyesülése után kez-

ddik a festi, szk völgy. Kb. 1 km hosszú, felsbb részén széle-

sebb, nagyesés középszakasz jelleg, majd felsszakasz jellegvé

alakul, s leginkább a. legalsó harmada , nagyon meredek lejtés, zu-

Fig. 6. ábra. A Szurdokvölgy dachsteinmészkrétegeinek fokozatos

völgybevágódással feltárt, karsztosodé réteglapjai. — Die im Szurdok-

éi - Tale befindlichen, karstierenden Schichtfláchen, welebe durch die

gestaífelten Taleinsc-hneidung aufgeschlossen wurden. 1 — Régebben
a felszínen lev, jobban karsztosodott réteglap. — Stárker karstieren-

de Schichtfláchen, die sich schon seit früher Zeit au den Erdoberflá-
elien befinden. 2 = Üjabban felszínre került, keveset karsztosodott
felület. — Die im jiingerer Zeit au die Erdoberfláche geratene, kaum

karstierende Schichten.

batagos részlet. A völgy végig a fels triász mészkbe vágódott be-

le s közel az alsó végéhez, nagyszeren látható a rétegek északi,

45—50°-os dlése. Ezen a helyen, a völgy jobboldali lejtje épen
egy hatalmas réteglap, a bal lejt ellenben nagy mértékben alámo-
sott, aláhajló rétegekbl áll, míg efölött, magasabban, a felszínre

bukkanó rétegfejek láthatók. Keresztmetszetben tekintve, a patak-
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medernél a nagy alámosás miatt a két lejt párhuzamos, míg ma-
gasan, a jobbparti a lejtszögnél meredekeid) dlés, a balparti pe-

dig ellenesés rétegekbl van. (4—5. kép.) A régebben felszínen le-

v mésziklapok szépen karsztosod tak. (6. kép.)

A Szurdok bevágódása, amint már említettük, a levantei kor-

ban kezddhetett el a dayhsteinmészkövet befed vékony hárshegyi

homokktakarón, csak ennek átvágása után kezdett mélyülni a

jóval keményebb mészkbe. Alsó végénél azért a legnagyobb a völgy

esése, mert közvetlen az itteni nehezen pusztuló mészk után a cso-

bánkai medence laza üledékei jönnek sorra, ahol jóval gyorsabb a

völgybevágódás és a völgyszélesítés folyamata. De, a puha kzet
pusztulásával lépést kell tartani a kemény kzetének is, különben
a kemény kzet völgyszakasz függne az elz felett. Ezt a kü-

lönbséget a patak azzal hidalja át, — amennyiben elegend törme-

léket is szállít, — hogy a keményebb kzetbe jobban belevágódik a

kétféle keménység kzet határán. Ez a jelenség úgy látszik, itt. a

Szurdok esetében mindig megvolt, mert általában a szurdokalatti

puha kzet térszín, — mint erózióbázis — , rohamosabb lepusztulás-

ból ered gyorsabb alacsonyodása miatt a patak esése és munkáké
pessége is megnövekedik. Így azután, a Szurdok alsó végén nagyon
ers a bevágódás, míg közvetlen alatta, amint a szk völgy kinyí-

lik, a Csobánkai medence lazább kzet térszínén, nagyesés törme-

lékkúpon a patak hordalékát látjuk lerakva. Ha több törmeléket

mozgatna, könnyebben hidalná át az így felépül hatalmas törme-

lékkúp az óriási eséskülönbséget s a völgy nagyesés része is sok-

kal menedékesebb volna. Ebben az esetben, ha az erózióbázis hosz-

szabb ideig tartó állandó magasságban maradását tételezzük fel. a

törmelékkúp folytonos épülése s a Szurdok vég nélküli mélyülése

nem képzelhet el, hanem az, hogy egy bizonyos ponton a bevágó-
dás megsznik s kezddik ebben is a völgyszélesítés s a középsza-

kasz jelleg. így képzelhet e! felsbb, aránylag régibb eredet ré-

széhek nagyobb méret kiszélesülése s egyben a terraszféle képzd-
mények s a lösz nagyarányú hiánya. A jelenkorban is, a fels vé-

gén a kanyargó patak egy-egy nagyobb lendület kanyarulatával
alámossa s még meredekebbé teszi a mészklejtket.

Ha most már a Duna völgyében, mint erózióbázison a folyó

bevágódik a mellékvölgyei is felszszakasz jellegek lesznek s be

vágódási folyamatok kezddnek. így történik a Dera patak völgyé-
ben is. Megsznik a törmelékkúp építése is, ehelyett inkább kérész

tülfrészeldik s pontosan, amikor az új völgymélyítés a Szurdok
völgy kemény mészkövéhez ér, itt is, a hirtelen megnövekedett esés

újabb felsszakasz jelleggel járó folyamatokat indít meg, de az
igen kemény mószkövön az ríj völgymélyítés nem lesz gyors, na-

gyon lassan fog az végbemenni, de annak ellenére fokozatosan vé-

gig fog benne terjeszkedni. Csakhogy a bemélyítés foka nagyon
különböz lesz. Aránylag leggyorsabban megy mindig a völgyszo-

ros legalsó részletén, mivel itt, az alant elhelyezked lazább kzet
erózióbázis felszínének gyorsabb süllyedését követni iparkodik a



Folyóterrasz tanulmányok 123

szomszédos Szurdok-részlet is s e helyen van mindig a legnagyobb

rohanója a völgynek s a pataktól hurcolt törmelék a víz sebesebb

folyása miatt itt végzi a leghatásosabb erodáló munkát. Felfelé

azután, feltételezve mindenütt az azonos kzetminséget, az erózió-

bázis süllyedése* következtében beállott felsszakasz jelleg állandó-

an (hiperbolikus görbével jellemezhet függvény szerint) csökken.

Az így elállott bevágódás eredménye mindenkor még a Szurdo-

kon keresztülfolyó víz s az általa szállított törmelék mennyiségétl

is függ s ha állandó átlagos vízmennyiséget és hordalékot számí-

tunk itt a bevágódás ugyanazon idegységeire, úgy a völgymélyü-

lés mértékére az egymásutáni idegységekre fokozatosan csökken
értéksorozatokat kapnánk, így a kialakuló terrasz esése is (felfelé

haladva) csökken és kevesebb eltérést jelezne, feltéve, hogy az eró-

zióbázis süllyedése egyenletes, vagy zérus.

Csak az a kérdés, vájjon ezek az egyes süllyedések milyen
hosszú életek voltak? Ezektl függ a Szurdok feletti völgyszakasz

felszínalakulása is. A bázisisii Ilyedéseket követ bevágódás ugyanis

terraszképzdést eredményez. Ha a völgybemélyít hatások hosszú

ideig tartanak, a völgy egész hosszúságában, s felette, a szentke-

reszti részén is végigmegy a bevágódás és terrasz keletkezik. Kü-
lönben, ha rövidek ezek a folyamatok, a Szurdok környékén nem
alakulhatnak terraszok. így azután meg lehet indokolni azt, — a-

kár rövid ideig tartó éghajlati hatásokra, akár kisméret tektoni-

kus változásokra, mint erózióbázist mélyít okokra, gondolunk,
hogy szk völgyszorosunk környékén miért nincs meg a Duna völ-

gyének megfelel valamennyi fiatalabb terrasz. Benne a patak, a

környezete lazább üledékekkel borított térszínhez kénest, sokkal las-

sabban vágódik be. Ha a pleisztocén kor sr egymásutáni erózió-

bázis süllyedéseire gondolunk, amelyek nem mind tarthattak hosszú

ideig, tehát a velük kapcsolatos mélyít hatás is leginkább csak a

Szurdok legalsó részét ostromolhatta. Ezért alacsonyodtak le a

völgyszorosban az idsebb terraszok s nem mehettek keresztül raj-

ta a fiatalabbak (I. és II. terrasz. 1. tábla). Ezért van a völgynek
ezen a részén a legnagyobb esése.

A levantikumban megindult Szurdokvölgy keletkezése, ameny-
nyire a nyomok jelzik, (5. kép.), nagyrészt a felszíni erózió mun-
kájával történt. A barlangi eróziónak itt csak kevés szerepe lehet,

erre mindenesetre a sziklafalakon lev kisebb járatok utalnak, ezek

között jelentékeny a Jaskó-tól ismertetett, a völgy fenék felett

pár m-re nyíló Ki m mély barlang.

Mivel a völgy zavartalanabb részein még kisebb-nagyobb ma-
gasságban folyókavicsok is maradtak fenn s föléjük és közéjük
ülepedve kissé sárgás, löszszer porral kevert agyagos lejttörme-

* Nem kell itt okvetlenül tektonikus mozgások miatti erózióbázis

süllyedésre gondolni, hanem általában a Dunának bizonyos okok miatti

bevágódására.
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leket is találunk, a völgy régebbi eredetére kell gondolnunk. E ka-
vicsos képzdmények 3—20 m magasságig, egy a legalacsonyabb,
.jól és egy magasabb, kevéssé kivehet szintben helyezkednek el,

mint valószín terraszok. A fels a fellegvári, az alsó a közbüls
terrasznak felelne meg. Az alacsonyabbik lefelé emelkedik, üledéke
5 m vastag is lehet.

Ezek alapján Szurdok völgyünkben a legfbb lepuszlító er
mégis a felszínt erózió , a felsszakasz jellegit völgyekre jellemz
mélyítiég vájó munka, aminek f eszközei a Dobogók fell ide

kerül andezitgörgetegek is. A völgybevágódás munkáját még a

triászkori kemény mészkben fellép lemezesebb , márgásabb réte-

gek is könnyítik. A terraszféle maradványokból a Szurdok foko-

zatos, s a terraszos Dunavölgy fejldéséhez hasonló kialakulásmód-

jára következtethetünk. A Szurdokot, a csobánkai Dera völgyhöz
hasonlóan szintén az északról lekerül nagymennyiség hordalék
szorította neki a Hosszúhegy északi csücskének. Ezért szalad be,

els látásra alig érthet módon, a két mészkhegy közé. Viszont,

ha északabbra (ott, ahol a Szurdok-Peres hegy közti nyereg van)

történt volna a. bevágódás, akkor is elérte volna — bár jóval ké-

sbb — a; völgymélyülés a mészkövet, apaiak mélyít munkája
azonban jóval gyorsabb lett volna a laza f. oligocén homokkben.
Ezt különben a Peres hegyrl lejöv s a Dera patakba a Szurdok
alsó végénél torkoló Pereshegyi árok mély bevágódása is igazolja.

Utóbbin viszont még könnyebb volt a völgymélyítés, mert — ande-
zites kzetbl ered ugyan — de völgye legfels szakaszán ugyan-
csak a f. oligocén homokkövek szerepelnek. A Dera patak a mai
Szurdok vonalától északabbra talán sohasem folyt, de az ellenkez
esetben is, nagyon régen mozoghatott itt, mert ezen a Hosszú hegy
levágott csücskét a Peresheggyel összeköt nyereg a folyami, ille-

tleg a pataktól lerakott képzdménynek, kavicsnak nyoma sincs,

már lepusztult innen.

A Szurdokból kilépve, patakunk a Csobánkai medence hosz-

szúkás, 100 m-el alacsonyabb térszín ü lapályára ér. Ennek fels ré-

szét a Dera patak 1 km hosszú, 240—260 m magasságban lev, je-

lenleg is épül törmelékkúpja foglalja, el. Medrét itt szabályozták

s a mesterségesen bevágott meder falain jól láthatók a kavicsréte-

gek s a homokosabb sávok váltakozása. Árvizek alkalmával a nagy

víztömegek ellepik az egész törtnelékkúpot, st, még a, szomszédos,

elgátolt, de ma már mélyebben fekv szántóföldeket is, a nagy
vízáradat vastag törmeléket, szikladarabokat, kavicsokat, lazább

anyagokat, homokot hagy bátra. Ezen a környéken a völgy ma-
gasaid) szintjei, terraszai nem láthatók, elmosódtak.

A törmelékkúp elhagyása után alakul ki a völgyben a 2—300

m széles és 5 km hosszú, egyenes, tálalakú jelenkori völgysík, ami

Csobánkáig tart. A patak nem nagyon fejlett kanyarulatokkal fo-

lyik itt vé)gig, de kanyarulatai újabban bevágódnak, mintegy 2.5- 3

méterre a lapos völgyfenékbe s a középszakasz jelleg folyóra jel-
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lemz völgyszélesítése csak nagyon kivételes helyekre szorítkozik,

pl. Csókánkétól felfelé 2 km-re van ilyen hely.

Az alluviális völgyfenék alacsonyabb részeinek vékony ár-

téri képzdményeit, fekete talaját átvágva a jelenlegi bemélyítés

már a hárshegyi homokk kissé északnak dl rétegeit is elérheti

a meder fenekén. A széles, jelenkori völgyfenékbl jobbra is, balra

is, terraszok emelkednek ki. Ezek közül a legalacsonyabb 1 m-es,

csak helyi jelleg. A következ, közel Csókánkéhoz, lösszel takart,

5—8 m-es, kavicsa a Szentkuti völgy torkolatánál van szórványo-
san feltárva. Ugyanez felfelé is megvan, de csak a völgy jobb fe-

lén, nem messze a Szurdoktól. Szemben, a túlsó oldalon, a Salaba-

sina árok torkolata alatt is nyomozható. Kavicsréteg is jelzi aa

elbbit.

A Csobánkai medence harmadkori rétegekkel kitöltött s levan-

tei kori törmelékkúpokkal és andezitkavics- és görgetegekbl álló

takaróval elegyengetett 220—250 m t. sz. f. felszínibe bemélyül
Dera patak völgye az északról dél felé terjeszked törmelék-

kúpok miatt térült el a, pilisszentkereszt-pomázi f vetdésiránytól.
Ezért folyik a patak szorosan a Hosszúhegy-Iviskevély-Oszoly lá-

bánál s így helyenként alá is mossa a keményebb, hárshegyi homok-
kbl, vagy dachsteinmészkbol álló lejtrészeket, pl. Csobánka felett

1.5-—2 km-el, a jobbparton. Egyebütt normális lejtkkel találkozunk.

Nagy oldalvölgyek nincsenek, a Holdvilágárok völgyét kivéve. A
Hosszúhegy fell is csak egy kisebb völgy torkollik, ez a mészk-
hegységnek egy nagyarányú barlangi beszakadásából alakulhatott
ki, kb. 50 m mély berogyás. Egyéb völgy erre nem keletkezett, csak
alankás ÉK oldalát befed hárshegyi homokk s esetleg kisebb ron-

csokban megmaradt (közép) oligoeén agyagon létesültek újabban
a hegység fgerince felé hátraharapózó aszóvölgy-bevágódások.
Ugyanezeket észlelhetjük Csobánka falu területén is

Margitliget környékén a Szent Hubertus domb elreugró, me-

redek röge szorítja össze a, völgyet, mintha csak itt is epigenetikus

völgybevágódás lenne. De más a helyzet. A repedésekkel és

kisebb járatokkal át- és átjárt, kis rögöt a rajta lev nummulinás
mészk- és hárshegyi homokk sapkácskával (8.) együtt az oligocén-

végi-miocéneleji vetdések emelhették ki ugyanakkor, amikor a

Szentendre-visegrádi óharmadkori hegység lesüllyedt. Ezzel a fo-

lyamattal járhatott persze a, Csobánkai medence többi részének az

elsüllyedése is és a f. oligoeén-miocén sekély tengerek ide is benyo-

mulhattak s üledékükkel ki tölthettek az akkori csobánkai öblöt. Az
így keletkezett felsoli gócén üledékek a környéken sok helyen, a

község és az Oszoly között megvannak, még a medence 220—250 ür-

es, nyirokkal, kaviccsal borított levantei, régi felszíne alatt is.

Ugyanezek az üledékek boríthatták be a Szent Hubertus domb ki-

csiny mészkrögét is, csak a levantikumban megindult völgykép-
zdés és a Dera pataknak az északról elnyomuló törmelékkúpok-
kal való délnek szorítása, mint véletlen, szabadította ki az újhar-



126 Láng Sándor

madkori laza üledékek köpenyébl. C h o 1 n o k y ezt a szakaszt is

epigenetikusnak tartja. (27.).

Ezen a részen tehát a Hubertus domb lejtje közel függleges;
domborít, alámosott, tört lejtt találunk. Ez a völgykeresztmetszet
az igazi epigenetikus völgyekre nem jellemz. A patakot itt a

Holdvilág-árok egykori, hatalmas törmelékkúpja szorította délnek
s a levan lei kor óta végbement fokozatos völgybevágódások alatt

is megtartotta ezt a szerepét, nagymennyiség hordalékával még
ma is az Oszoly északnyugati sarkának szorítja a Dera patakot s

vele együtt alámosta az Üszolyon kívül még a Hubertus dombot
is, ezért olyan meredekek itt a lejtk. He jelenleg nem tudja oly

hirtelen követni a fvölgy bevágódását a torkolatában lev kis.

Keményebb homokkögút miatt. így azután, kissé- feljebb, vizenys
kisesés szakasza, van.

A margitiigeti kapun kilépve, elhagyja Dera patakunk a Cso-

bánkai medencét s újra a levantikumban kialakult fontos vetdést

követve, kilép a pomázi völgybe, északról keletre fordul. A fordu-

lóban, baloldalt, több, kisebb laza homokkdomb emelkedik ki a

térszínbl. Ezek is a régebbi vögyfenék-maradványokhoz tartoznak,

különösen a völgyfenék fölé 60—65 m-re emelked alul cattien réte-

gekbl álló Szamárhegy. Rajta is valószínleg levantei kori, folyó-

víztl koptatott, kavicsból és görgetegbl álló takaró van. A tle
SAV-re lev kisebb, 15—20 m viszonylagos magasságú homokk-
dombokon. valamint, a Szent Hubertus dombon nincs már meg a

kavicstakaró. E keményebb kzet részletek, avagy kaviccsal vé-

delmezett, egykori völgyfenékmaradványok a környez lazább üle-

dékek részleges, vagy teljes lehordúsával maraldéMormákká alakul-

tak. A lepusztított erk közül a völgybevágódásokkal meg-megúju-
ló erózió mellett egyes forrnák kialakításában a szél munkája is

nagyobb mértékben szerepelt.

Völgyünk Margitliget alatt is aszimmetrikus. A patak ponto-

san a Pomázi-fennsík lábánál folyik, mert a Csikóvár-csoport an-

dezithegyeirl lekerül sok törmelék szorítja oda s a sok alámosás
miatt vannak itt is egyoldali, domború, va.gy tört lejtk. De a

völgy baloldali, lankásabb részén már nagykiterjedés, 5—8 m ma-
gaSi terraszfelszin van, mészk-, homokk-, andezit- és kvarcból ál-

ló kavicsa, 5—6 m magasan található, fekiije a felsoligocén (catti-

en) rétegsor, felette pedig vékony lösz van, en'e egyes helyeken
még jelenkori kavicstakaró is települ.

Pomáznál a patak mindkét partján végighúzódik egy 4—

6

m-es alacsony terrasz s a- község alatt, félszigetszeren, messze be-

nyúlik a Kis Duna óholocén síkságába. A falu nagyrésze erre é-

pü'lt, a 2.5—3 km hosszú futca is ezen húzódik végig. Egyes ház-

csoportok késbb már nem fértek el a terraszon s lassan a mostani
(óalluviális) völgyfenéket is beépítik, ami azonban az esetleges ár-

vízveszedelem ellen, mint ahogy a közelmúltban is történt, nem
nyújt elég védelmet.

A Kis-Duna óalluviális síkságába benyúló, a városi terraszok-
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na,k megfelel, félszigetszer terraszdarabok magassága a Dera-

patak felett 5—£ m, a Duna ártere felett pedig 14—16 m. Kavicsuk

fekete, kavicsos, humuszos talaj alatt következik, 1 ni vastag s an-

dezit-, mészk- és homokkkavicsokból áll. Ez biztosan a Dera pa-

tak hordaléka, változó, de közepes szemnagyságé, felijében a 10

—

15° északi dlés fels oligocén rétegek települnek. Ezek itt a kör-

nyéken több helyen a felszínre bukkannak. Kövületeket is tartal-

maznak.

III. A völgy terraszai.

Ezek ismertetésekor mindig a Duna jól tanulmányozott ter-

raszrendszerébl (19,20.1 kell kiindulnunk s haladnunk felfelé, a pa-

tak völgyén, a legfiatalabb korútól kezdve. (1 és 2. tábla.)

1.* A Duna Szentendre alatti széles óholocén terraiszából kiin-

dulva, patakunk völgyében csak az óalluviális, 2—3 méterre terjed

bevágódást követhetjük felfelé, a Csobánkai medence közepéig.

(L. 25. p. 90.). Kavics ezt nem nagyon jelzi, sokszor csak a vastag

ártéri agyagot tárja fel a meder fala,. Olykor feitöltés nyomait is

lehet itt észlelni, pl. az 1937. tavaszán elvonult nagy áradás is el-

borította még ezt a szintet s helyenként 1 m vastag újabb hordalék-

kal borította be. Az említett bevágódást csak kevés helyen váltja

fel völgyszélesítés.

rí. A városi terrasz Pomáz alatt kezddik. (Igazi lösz itt nincs

rajta, vagy elmállott, vagy elmeszesedett, mint azt egy kút mé-

lyébl elkerült anyag mutatta.) Nyomon követhet mintegy 4—

5

m átlagos magassággal Pomáz és a Szamárhegy között, Margitliget

felé, nagyon vékony lösztakaróval, továbbá Csobánkán át, különösen

a jobparti részeken, az Itteni kálvária alatt, ahol vastagabb lösz

borítja, kisebb megszakításokkal fel egészen a Szurdokvölgyig, a-

hol eltnik, csak a szk völgy nyílásánál lev s fiatalabb bevágo-

dással kettévágott törmelékkúp csatlakozhatott hozzá. Kavicsa
majdnem végig megvan, andezitbi, kvarcból és a környéken el-
forduló üledékes kzetek anyagából áll.

III. A dunavölgyinek megfelel közbüls terrasz kevés lösszel

fedve megvan Pomázon, a mésztufafennsík északkeleti lábánál,

mintegy 12 m-en, sok kaviccsal jelezve. A falutól nyugatra ellen-

ben, az említett mélyfúrás szerint, elsüllyedtnek kell feltételeznünk,

kavicsa az ' m-el a felszín alatti városi terraszkavies alatt van. 3

m mélyen kezddik s 5 m vastag: ers felkavicsolódást jelent ez.

Ennek a terrasznak felfelé, Margitliget irányában nyoma nincs, itt

is csak néhány kavicsmentes, 15—20 m-es kis felszíndarab (kis

dombok teteje) sejtteti jelenlétét. Csobánkánál s a medencében is

hasonló a helyzet. A Szurdokvölgy kezdetéinél alighanem ez tnik
fel a hegyomlásoktól megkímélt részeken, eleinte vagy 10 m maga-
san s nagy vastagságban (4—5 m), késbb alacsonyodva s véko-

nyodva húzódik fel egészen a Pilis és Kanyargós patakok völgyébe.

A képek és táblák terrasz-sorszámozásával sorrendben is azonos jelzésüek.
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IV. A Duna fellegvári terraszai szépen megvannak Pomáz és

Kalász között, a Verebes dln. Innen felfelé, a Déva patak völgyé-

ljen haladva, a Pomázi fennsík északi szélén láthatunk egyes ma-
gasan lev sziklafok féléket, de igazi, jobbára andezitbl álló pa-

takkavics csak a Pap malom magasságában található, kb. 25—30

m magasan, lösz nincs rajta; szemközt, a Mesél és a Szamárhegy
közt nincs meg ez a terrasz. Csak Csobánkán tudjuk újra kinyo-

mozni, mint sziklaterraszt, a faluban, a jobbparton. Kevés andezit-

kavics jelzi. Szemben, a Klanacpuszta dombjának délkeleti, lösszel

takart, alacsonyabb része is ehhez tartozhat. Megvan még feljebb,

a szentkereszti országút melletti kolostorrom dombján s a Szurdok-
ban is ott van a nyoma, mintegy 13—20 m-el a völgyfenék felett,

andezitkavicsnyom alakjában. Pilisszeníkereszt lapálya is ebbe a

szintbe kerül.

V. A jégkorszak eltti, levantei terrasz a Pomázi fennsíktól s

a Mesélhegy délkeleti, elreugró, kis csücskétl kezdve, a Sza-

márhegyen, a Hubertus kápolna és a Klanacpuszta dombján át kö-

vethet felfelé a Szurdokvölgy magaslataihoz. A legtöbb helyen,

kivéve a második és utolsó helyet, durvább-apróbb kavics jelenik

meg rajta.

VI. A pannon-pontusi, máig is fennmaradt felszíndarabok (K-
hegy, Mesélhegy, Tólak) közelebbi körülhatárolása még sok kíván-

nivalót hagy hátra.

A Dera patak völgyérl közölt adatokat összefoglalva, látható,

hogy még sok jelenséget nem tudunk itt megmagyarázni. Minden-
esetre, a vidék fejldéstörténetének helyes megítélésekor helyet keli

adni a harmadkor után is mködött bels, tektonikus erknek is,

mivel, amint arra a kevés nyomból is következtethetünk, beleszö-

vdtek az általános fejldésmenetbe s kissé módosították a terra-

szok kialkulását. Továbbá, ugyanilyen hatása lehet még a fejldés-

menetben a helyenként fellép keményebb kzetminst pnek is, a-

mint azt a Szurdokvölgy érdekes kialakulásán vizsgáltuk. Azonban
a tektonikus és klimatikus eredet terraszok, vagy terraszrészletek

100% -os szétválasztása eddigi vizsgálataim alapján még nem old

ható meg.

Munkám végeztével hálás köszönetemet kell még kifejeznem

dr. Cholnoky Jen egy. ny. r. tanár úrnak, valamint dr. Kéz
Andor és dr. Bulla Béla egy. m. tanár uraknak, végül dr.

Xoszky Jen múzeumi igazgató úrnak, akik mindenkora leg-

nagyobb figyelemmel kisérték munkámat és értékes tanácsaikkal

sokszor támogattak.
* * *

Allererst spricht Verfasser von dér Vergangenheit dér

Flussterrassenforschungen Ungarns. Er maciit die klimatischen

und tektonischen Terrassteorien bekannt, deutet weiters aus B u 1-

las Feststéllung, nach velcher bei dér Entstehung dér Flusster-

rassen Ungarns — in dér Eiszeit — tektonisclie u. klimatische Grün-
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de mitwirkten. M:an kann zumeist dérén genieinsame Wirkung
feststellen. Audi die durch Verfssel' durchgefuhrten Beobachtun-

gen deuten darauf.

Die im oberen Vág-Tale befindlicben vier Terrassen des Eis-

zeitalters halt er auch für solche klimatischen Ersprunges, aus

dem. im Liptóer Becken vorkommenden Kalktui'f hingegen künn
mán auf tektonische Bewegungen jiingeren Alters folgern, die

wahrscheinlich noch vor dem Pleistozán wirkten.

lm Hernád-Tale oberhalb Kassa fand er bloss zwei Terrassen

dér Eiszeit, bei dérén Entwickelung tektonische Bewegungen des

Pleistozáns mitwirken durften, ebenso wie bei dér schon ausgewie-

senen Einsinkung des Kanyapta-Beckens. Auf <lie jiingeren Bewe-
gungen verweisen das steigende Erhöhen dér oberen Terrassen gé-

gén die grosse ungarische Ebene; wie auch dér eigenartige Ab-
lauf des Szerencs-Baches.

Endlich hat Verfasser diese jiingeren Umánderungen in unmit-
telbarer Nahe Budapests, in dem im Pilisei' Gebirge befindlichen

Dera-Bachlale, erkannt. Eine Senkung des neueren Eiszeit altéi'.-;

und des Holoziins ist das „Szentendreer Moor”; wie auch die Seu-

kung dér allbekannte Zitadelle- und Mittleren-Terrasse oberhalb
Pomáz, was die Verdoppelung des eingesunkenen Elussschotter

,

andeutet. Auf jiingere Bewegungen verweisen auch die in kürze-

rer Entfernung síeli zeigende Kies-Niveauunterschiede auf dem
Pomázer-Plateau dér levantischer Donauterrasse usw. (Tafel 1. u.

2.) Im oberen Abschnitte des Tales kannten solche Bewegungen
nicht vollzogen werden, dieselben zeigen sich bloss in dér Nalie
dér Thermallinie neben dér Donau. Aus dem Szent end re-Visegrá-
der Gebirge hinabstiirzende massenha.ftiger Schutt drangte den
Dera-Ba.eh bis zum Bergfusse dér mesosoischen Kalkschollenreihe
des Pilis-Kevélys, wodurch das epigenetische Szurdok-Tál entstand
G3), in welchem zwar noch Flussterrassen vorhanden sind, die

sich aber im hartem Kalkgebirge gebildeten von Talabschnitte
modifizerten. (Abb. 3. u. 5.).

Verfa,sser wies so mit einigen treffenden Beispielen auf die
Dolle dér jüngeren Bewegungen in dér Ausbildung dér ungarischen
Flussterrassen Ilin.

# * *
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