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ADATOK AZ ALC'SUT-ETYEKí DOMBVIDÉK
FÖLDTANI ISIMERETÉHEZ.

Irta; Jaskó Sándor dr.

GEOLOGI8CHE BESC'HKEIBUNG DEK H ÜGELLANDSCHAFT
VON ALCSUT-ETYEK.

S. Jaskó.

Az Alcsut, Bicske, Bia és Sóskút közötti lankás területet, me-
lyet Szent László-dombvidéknek is neveznek, a Váli-völgy határolja

a Vértes- és Velencei-hegység eldomhjaitól, északkelet és kelet felé

a Sóskiiti-patak választja el a Tétényi-fennsíktól. ÉNy, valamint

DK irányban éles határ nélkül hnllámos lapályba megy át. Földtani-

lag önálló egységként tekinthetjük, mint a Tétényi-fennsík •miocén

rétegeinek félszigetszer, nyugati folytatását, melyet három égtáj

felöl pliocén rétegek körítenek.

Az erre a vidékre vonatkozó legels geológiai adatok II a n t-

ken ]M i k s á t ó 1 származnak, ki 18(il-ben megjelent munkájában
(3) a Sisak-hegyen dolomitot, az etyeki Újhegyrl durvameszet, több

pontról pedig löszt említ. 18{í5. évi dolgozatában (4) újra megemlíti

ezeket, st térképen fel is tnteti felszíni elterjedésüket: a dolomi-

tot a térkép színkulcsában az akkori felfogásnak megfelelen liasz-

korúnak tartja. H a. n t k e n M i k s a 1887-ben a Tlnnypa VóisárheljjUf

leírva (5) az etyeki Heidelberg (Pusztahegy) pontusi mészkövét,

mint az ismertetett ritka smai’advány egyik lelhelyét említi. 1873-

ban Zsigmondy Vilmos (14) német nyelv dolgozatában pon-

tos szelvényt közöl az alcsuti fhercegi nagy kertben fúrt 194 m
mély ki'it neogén és pleisztocén rétegsoráról. A bevezetésben pedig

leírja, hogy Alcsut congéria rétegekkel kitöltött 4 négyzetmérföld
terület teknben fekszik, melynek síéleit dolomit és durvamész ré-

tegek alkotják. Ha Iává ts Gyula 1892-ben területünk É-i szélére

es, 251 ni mély herceghalmi artézi kútat ismerteti (2). 8 c h a f a r-

zik Ferenc 19()4-ben Magyarország kbányáinak jegyzékében fel-

sorolja a bot-pusztai és bolha-hegyi szarmata mészkfejtket is (11).

1911-ben Lrenthey a balatonmelléki pontusi fauna tárgyalása-

kor Alcsutról Dreissensia auricularis-mik a Congéria rhomhoidca
szintben elfordulását említi (7. 59. old.).

A m. kir. Földtani Intézet országos felvételei során vidékünk
László Gábor 1921—1923. évi munkaterületébe esett. Felvételi je-

lentése rövidsége ellenére is számos nagybecs adatot közöl a Szent
László-dombvidékrl is ((i). Felvételi lapja (16. zóna, XIX. rovat,

Bicske és Bia 1 ; 25.000) nem került kiadásra, a Földtani Intézet

Igazgatóságának cngedelmével azonban betekinthettem a kéziratos

példányha (16).

Addékünkrl ilyen módon egyetlen forgalomban lev földtani

térkép egy múlt századból való 1 : 144.000 felvételi lap, illetve ennek
kézifestés példányai, másolatai. A megvizsgált példányokon hiány-
zik a szerz és a felvételi idpont megjelölése., s így csak feltétele-

sen utalhatunk annak valószínségére, hogy nagyrésze Hantken
1860—65 év körüli bejárásai nyomán készült (15).
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1935. cs 1936. é.vckben a ]\laiíyar Általános Kszáibáiiya K. T.

és a Salgótarjáni Köszénbánya R. T. terliletünkön több szénkntató

fi'irást inélyíttctett.

A MÁK i(jaz(jaf(jsága közlés céljaira éltengedte az Alcsut

—

Etyeki-doinlividéken niélyeszttdt fiirásainak következ adatait:

I. sz. féirás. Hatvani ])iiszta. 0—0.50 in hnmusz, 0.50—203 m
pontnsi agyag ts homok, 293—264 in szaiinata mészk és márga,
264—264.30 m szarnköves dolomit. F. triász.

II. sz. féiréis. Vérti malom. 0—2.40 m lioloeén, 2.40—12.00 ni

pleisztocén, 12—66 m szarmata mészk és agyagos márga, 6(5—190 ni

mediterrán agyag és homok foraniiniferákkal és molhisca töredékek-

kel. 190—190.10 111 F. triász dolomit.

III. sz. fiiréts. Szent György malom. 0—12.30 ni ]ileisztocén,

12.30—‘ÁlT 111 váltakozó liomok, agyag és kavicsrétegek, mediterrán

eiii., 247—437 m fels oligcoén homok és agyag félsósvízi kifejldésre

utaló molliiscnmokkal.

Az I. sz. fúrás Hatvani-pusztától délkeletre a 202.7 háromszö-
gelési pontnál, a II. sz. fúrás a Vérti malomtól 700 m-re É-ra, a IIT.

sz. fúrás a Szent György malom házai mellett nidyült.

Fig. 1. ábra. — Szelvény az alesuti artézi kúttól a lAK szén-

kutató fúrásain keresztül az etyeki Köves-hegyig- (Túlmagasítás há-

roinszoi’os. ) 1. pamióniai-iiontusi, 2. szarmata, 8. törtön, 4. helvét é.s rész-

ben alsó mediterrán, 5. fels triász. — Profil voin artesisehen Brunnen

von Alcsuth üher die Schürfbohrungen dér MÁK bis ziim Köves-Berg

von Etyek. (Dreimal überhöht.) 1. Pont, 2. Samuit, 3. Törtön, 4. Helvet

und teilweise Fntermediterran, 5. Obertrias.

A iSalgótarjéinl Kszénbánga R. T. fúrásainak néhány adatát

Vitális S á 11 (1 o r d r. részhen ismertette egy szakülésen tartott

elcadásáhan, részhen az Igazgatóság engedélyével leközlés céljaira

átengedte számomra

;

„Salgéj” 1. sz. fúrás. (Farkasfa pusztától 1200 ni-re K-re). 0

—

7.50 m pleisztocén lösz, 7.5C—43.95 in pontnsi agyag és homok, 43.95

—

100.81 m szarmata mészk, 100.81—338.53 m mediterrán agyag, homok
és kavics, 338.53—405.89 ni fels öli gócén agyag és homok.

„Halgér II. sz. fúrás. (Bot-puszta kápolnájától 1200 ni-re dél-

nyugatra). 0—11.10 111 pleisztocén, 11.10—39 ni szarmata mészk, 39

—

201.82 ni f. niéditerrán, homok és kavics, 201.82 ni-tl f. triász dach-

steini mészk.
Bicskén és a herceghalmi vasútállomáson töhh helyen lefúrtak

íirtézi víz nyerése céljáhól. Kivéve az Aranka-gzmalom fúrását, a



Adatok az alesút—etyeki dombvidék földtani isnmretéliez 111

mintákat még hosszas utánjárás után sem lehetett elökeríteni, csu-

pán a kormeghatározásokra kevés támpontot adó fúrónaplók ma-
radtak fenn. A fontosabb fúrások felsorolása; 1. 18í)l-hen Zsigmondy
Béla a bicskei MÁV-állomás 459/62 szelvényen 290 m mély kutat

fiirt. (A Szt. László-víz i^artján lev, ú. n. „Vízház” eltt). 2. 1929-ben

a bicskei polgári iskola udvarán 261 m-re fúrtak le anélkül, hogy
vizet kaptak volna. 3. Budapest székesfváros tulajdonát képez,
bicskei „Horthy Aliklósné árvaház” i)arkjában, 358 m mély kutat

fúrtak 1929-ben. A víz az utolsó 10 m-en átfúrt triász mészkbl szár-

mazik. 4. A bicskei „Aranka gzmalom” udvarán 1935-ben 200 ni

mély eredménytelen kútfúrást végeztek. A fúrásminták megvizsgá-
lása alapján a szelvényt a következkép vonhatjuk össze; 0—2.10 m
pleisztocén agyag, 2.10—27.80 m pleisztocén lsz, 27.80—31.00 m finom
szürke homok, Dreissensia auricularis és Congeria sp. töredékekkel,

31.00—65.45 m szürke agyag, 65.45—191.65 m szürke agyag és boúio-

kos agyag Limnocardium töredékekkel és Ostracodákkal, 191.65

—

192.17 m kissé agyagos homok, Limnocardium és Congeria töredé-

kekkel, 191.17—200.00 m kemény szürke márgás agyag.

Ezek szerint 27 ni-ig pleisztocén, 31 ni-ig közép pontusi, ez alatt

pedig alsó pontusi rétegeket fúrtak át. A legalul lev márgás agyag
esetleg már szarmata lehet.

5. A MÁV üzletvezetség 1909-ben Hercegbalom vasútállomá-
son 196 m mély kutat fúratott, mely 1921-ben eltömdve megsznt
vizet adni.

A felsoroltakból kitnik, hogy az Alcsut—Etyeki-dombvidék
cí-'zaki szélét túlnyomcan agyagos réteg.sor tölti fel, melybl vizet

csak a nagyol)b mélységre hatoló kutak nyerhetnek.

Triasz.

Területünk legidösel)b ismert képzdményei fels triász ko-

rúak. A Csúcsos-begy 251.5 in magassági pontja körül lév nagy fel-

színi kiterjedés, de kis mélység kfejt gödörlien a dolomit réteg-

zetlen ersen rejiedezett, olykor kristályos szövet. Színe fehér, rit-

kán sárgás, vagy sötétszürke. Kelet—nyugati irányú limoiiitos ki-

töltés repedések mentén hévforrások hatására lisztté szétporlott a

kzet.

A ]\Iálé-hegy és Sándor-hegy nyugati oldalát 242.9 iii-tl 2.5 km
darabon dél feléi A^égig dolomit sziklák alkotják, csak helyen-

ként eltakarva lösszel, vagy a tetrl lecsúszott durva mészk
tömbökkel. Itt a dolomit jól rétegezett, vékony lemezes részek

vastag, tömör padokkal auíI takoznak. Ersen töredezett. É.-ról

dél felé haladva a dlésirányoknak nagyjából negyedkörívnyi elfor-

dulása észlelhet, egy különben ersen széttöredezett boltozat rész-

letét jelezve. Érdekes, hogy Ginza-puszta legdélibb házától 700 m-re
D-re lev meredek vízmosásban feltárt lukacsos, lemezes dolomit
ütésre bitumen szagot áraszt.

A Szent László-iiatak túlsó, keleti partján csupán egy ponton
található a felszínen dolomit. Fedjét képez ceritbium mészkvel
együtt kis természetes szikla, szemlien a giuza-pusztai kfejtvel.
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A ]\Iálé-hesy délnyuííati völfíyében lemezes mészk és mészmárga
betelepülést találunk. A mészpát erekkel átsztt darabok felületén
helyenként elmosódott kövületnyomokat látni. A fdolomitban kö-
vületeket nem lehet találni.

A triász rétegek fels határa a Máié- és Sándor-hegytl kör-
körösen lesüllyed minden irányban. így Ny-felé Hatvani-pusztán
2(i4 m-ben szaruköves dolomitot, Bic.skén 348 m-ben daehsteini mész-
követ, K-felé Bot-pusztán 201 m-l)en ugyancsak daehsteini mészkö-
vet, délen a Vérti malomnál pedig 191 m mélyen dolomitot ért el

a fúró.

Ginza psz. Sándor hegy Kf. Salgó I.

Fig. 2. ábra. — Szelvény a Sámlor-hegyen és a bolpusztai „Salgó

1.

“ fúráson át. (Tnlniagasítás kél és félszeres.) 1. holocén és pleisztocén,

2. pannóniai-pontusi, 3. szarmata, 4. mediterrán, 5. f. triász dachstein

mészk, (i. f. triász dolomit. — Profil dureli den Sándor-Berg und die

Bobrung „Salgó I.“ von Botpuszta. (2l2-mal überhöht.) 1. Holozán und
Pleistozün, 2. Pont, 3. Sarmat, 4. Mediterrán, 5. obertriadischer Daeh-
steinkalk, (5. obertriadischer Dolomit.

Az Alcsut—Etyeki-dombvidék felszíni dolomitki l)úvása össze-

köt kai)ocs a Budai-. Gerecse- és Vértes-hegységek között. A Csúcs-

hegytl a mezozoikum legközelebbi kibúvásainak távolsága: K-felé

Iluszoniiégyökrös-begy 15 km, Kiskopasz 13.5 km, északnyugatra a.

Gerecse szélének dolomitrögei Szár és Bárok tájékán 11 km, Ny-felé

a Vértes iNagy-Széna-hegyének széls nyúlványai 15 km-re fekszenek.

OHgócén.

A Budaörs—Hörökbálinti völgy altalaját alkotó f. oligocén ré-

tegek Torbágynál a mélybe süllyednek s folytatásukat a bercegbalmi
artézi kútban már csak 227 ni alatt találjuk meg. Oligocén rétegek

felszíni kibúvása az Alcsut—Etyeki-dombvidéken nem ismeretes. Te-

rületünk északi felében — az eddigi adatok szerint a triász dolomitra
közvetlenül miocén települ. A déli részen két fúrás is bizonyítja az

oligocén kifejldését. A MÁK Szt. György malomnál lev fúrása
247—437 ni • mélyben, a Salgó farkasfa-piisztai fúrása 338—405 ni

mélyben homokos, agyagos rétegeken hatol keresztül, ezekben he-

lyenként fels oligocén korú molluszkum maradványok vannak.

Miocén.

A miocén alsó része szintén agyagos, homokos; kövületekkel

kimutatható a helvét slir, ugyancsak megvan másutt a grundi ki-
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fejldési! kavics; nyufíatoii .iellegzetes lajtamészk fejldött ki, míg
keleten heteropikiis fáciesként a kavicsba lefelé fokozatos átmenetet
képez, csupán nagy ostreákat tartalmazó mészk helyettesíti. Az
ostreás és jellegzetes lajtafaunás mészkrétegsorozat felfelé egy kö-

vületszegény mészkréteggel kapcsolódik a jellegzetes szarmata fau-

nát bezáró cerithinmos durvamészkbe. Kor és fácies szerint a kö-

vetkez beosztást végezhetjük:

1. Alsó mediterrán homokos, agyagos rétegek. (Csak fúrásban).

2. Helvéciái emelet, a) Slir, b) kavics.

3. Tortouai emelet, a) jellegzetes lajtamészk, b) kövület sze-

gény ostreás mészk.

4. Szarmata emelet. Cerithinmos durvamészk, alárendelten

niárga.

Vérti völgy $zt- György hegy

257 0 7 2Hm 77

Fig. 3. ábra. — Szelvény a Vérti-völgyön és Szt. György-hegyen
át. (Túluiagasítás két és félszeres.) 1. levantei, 2. pannóniai-pontusi,

3. szarmata, 4. szarmata-torton átmeneti réteg, 5. belvét kavics kon-

glomerát, 6. belvét slir. — Profil durcli das Vérter-Tal und den Szent

György-Berg. (214-mal überböbt.) 1. Levant, 2. Pont, 3. Sarmat, 4. Sar-

matiseh-tortonisebe Übergíuigscbiebt, 5. Helvetisebes Scbotterkongllo-

nierat, (5. Helvetiseher Scblier.

Slir.

A Vérti-völgy a Szt. György malom és Vérti malom közé es
szakaszán a kemény ceritbiumos és ostreás mészk meredek sziklái

alatt a lejt lankásabb részét a kevésbbé ellenálló anyagú idsei)!)

rétegek alkotják. Bozsdabarna homok, látkán homokk, fleg azonban
homokos agyag és tiszta agyag szürke és kbakibarna rétegei látszó-

lag szabálytalanul változó soi-ban települnek egymásra. Sajnos a

gyenge feltárások sem a rétegdlés megfigyelésére, sem kövület-
gyüjtésre nem alkalmasak. Egyedül a 20.1 m-es háromszögelési és

198-as baronietrikus magassági pont között, az erdei szekérút mentén
lev agyaggödrökbl sikerült néhány elég rossz megtartású kövüle-
tet begyüjtenem. A szürke, jól rétegezett agyag levéllenyomato-
kon és Ostracodákon kívül vékonyhéjú kis csigákat és kagylókat
tartalmaz. Nucula ehriUclü 11 ö r n., Niicula cfr. majjeri H ö r u., Léda
cfr. fragilis C b e m n., Arca cfr. diluvii Lám., Pectiinculus sp., Ln-
cina fragilis P b i 1., Cardinal papillosHni P o 1 i., Dosiiiia Uncia
Pult., Vcnns sp., Tellina otfnangensis H ö r n.. Macira sp., Denia-
linm sp., Tnrriiella sp., Fusns sp., Bnccinnin sp.



114 Jaskó Sándor

A fajok számához képest az egyedszám igen kicsiny. Általában
kistermet alakok uralkodnak, még a különben nagyol)!) fajok is

csak törpe növések. (Törpefauna). A feltárás gyengesége és a kö-

vületek rossz megtartása megnehezíti a behatóbb feldolgozást. A kis

fauna leginkább helvécienre mutat. A meghatározott fajok Ottnang
rétegeiben foinhilnak el.

Grundi kavics.

Az etyeki Köves-begy ÉK-i oldalán és a biai Bolha-begy fel-

hagyott nyugati kfejtje eltt jól észlelhet a lajtamészk alól ki-

bukkanó fek kavics. ^Mogyorótól almanagyságig sárga és fehér

kvarcgörgetegek, melyek minden kötanyag nélkül halmozódnak
egymásra.

A Vérti-völgy déli részén a mészanyaggal összeragasztott ka-

vicskonglomerát meredek lejtje tnik szembe. Báuyavölgy-pusztától
500 m-re ÉK felé lev kouglomerát sziklákból vaskos, durvabéjú,
nagy osztrigák gyjthetk; Ostrea cfr. giugeusis S c h 1 o t h., Ostrea
edulis var. lameUosa B r o c c., Crasostrea carissima Lám.

Felfelé éles határ nélkül mészkbe megy át a kouglomerát, a
kavicsszemek megfogynak, a mészkanyag pedig megszaporodik.

Torfonal emelet. — Laitam észk.

Jellegzetes lajtamészk több ponton található az Etyek, Bia
és Sóskút közötti kiterjedt lapos dombság oldalain. Az etyeki Köves-
begy nyugati lejtjén márgásabb rétegekkel váltakozó mészk gya-
koribb fajai: Flabellipecten leithaganus P a r t s c b., Ostrea digi-

talina D u b., Ostrea edulis var. lamellosa B r o c c., Cardium cfr.

turonicum a y.

A biai Bolha-begy 184.9 m-es csúcsától 288 irányl)an 260 m-re
lev felhagyott kis kfejtbl a következ fajok kerültek el:
Alveolina meló d' 0 r b., Alveolina hauerü d’ 0 r b., Echinoidea
töredékek, Serpula s])., Flabellipecten le.i/tbajanus P a r t s c b..Acy«i-

pecten scabrellus Lk. var. bollensis IM a y., Pecten subarcuafus Tourn.
var. stgriaca H i 1 b e r.. Pecten elegáns A n d r., Pecten latissimus

B r o c c., Cardium mulficostatum B r o c c., Ostrea digitalina I) u b.,

Myliobatis sp. foga.

Délebbre, a 180-as doml) északi vízmosásos lejtjén gyjtött
kövületek: Alveolina meló d’ 0 r b., Alveolina hauerü d ’ O r b., Echi-

noidea tüskék, Flabellipecten leythajanus P a r t s c b., Aequipecten
scabrellus L k., Ostrea digitalina I) u b., Pectunculus cfr. pilosus

L i n n é, Serpula sp.

Ostreás mészk. (Torton-szarmata átmenet).

A legkülönfélél)b állatfajokban rendkívül gazdag lajtamé'szk

padok és a szintén kövületdús szarmata mészk között, kövület-

szegény, rendszerint tömött, kemény fehér mészkréteg települ, He-
lyeidvént elvétve Cerithium és Modiola kbeleket tartalmaz, nagyobb
mennyiségben egyedül Ostrea gingensis Schloth. var. sarmatica

Fuclis. található benne. 'Területünk keleti felén átlag 20 m vastag
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ez a réteg; nyugat felé, ahol a tipikus lajtamészk hiányzik, kivas-

tagszik 30—40 ui-re is.

Az ostreás mészk nem határolható el élesen sem fedje, sem
feküje felé. Tekintye azonban, hogy helyenként nagy felületen ta-

lálható, meglehets vastag és általában egységes képzdmény, cél-

szernek látszott a jellegzetes fannájn rétegektl ezt az osztrigák

tömeges felléptével jellemzett, de különben kövületszegény képzd-
ményt elkülöníteni. Ahol a lajtamészk hiányzik, ott a megvasta-
godott képzdmény alsó részét esetleg heteropikns fácieseként fog-

hatjuk fel.

Fig. 4. ábra. — Kfejt Ginza-puszta déli szélén. 1. szarmata
niészkc, 2. szarmata abráziós kongdomerát, 3. f. triász dolomit, — Stein-

hrutdi südlieh von Ginza-puszta. 1. Sarmatischer Kalkstein, 2. Sarma-
tii-cher Abrasionskonglomerat, 3. Obertriadiseher Dolomit.

Szarmata emelet.

A csak elvétve megjelen mái-gásabb részektl eltekintve, ól-

talál)an vastagpados kemény mészk alkotja, mely a lepusztulásnak
leginkább ellentállva. kiemelked tere])formákat ké])ez. A szarmata
mészk kitn építanyag s így minden megközelíthet kil)úvását

fejtik. így a biai Bolha-hegy DK-i peremén szép, szabályos síkfelü-

letekkel elhatárolt rétegeit számos nagy kfejt tárja fel. PotamUles
mitralis E i c li w. tömeges elfordulásán kívül, leggyakoribb fajok
gyanánt Cerithium rubifihiosam E i c h a\\, C. mediteriYiiieam D e s h.

és Maetra podoUca E i c h v’. kbelei találhatók. A porózus cerithium
mészkvel tömöttebi), borsónyi fekete kavicsokat tartalmazó kzet-
féleség váltakozik.

A Sáudor-begy nyugati sziklafalába vágódó vízmosás és a
ginza-pusztai kfejt jól feltárja a szarmata mészknek dolomitra
való transzgredálását. Itt ugyanis hiányoznak a harmadkor többi



116 Jaskó Sándor

tagjai s a jól rétegzett 25“ alatt dl dolomitra megegyez dölésirá-

nyú, de sokkal lankásabb (()“) lejtés szarmata rétegek települnek.

(4. ábra). A nagyjából síkfelület dolomitra diszkordánsan 1 m vas-

tag rétegben borsó-, almanagyságn dolomitliömpölyök konglomerátja
települ. Erre tömött szarmata mészk következik, legalsóbb padjai-

ban még elszórtan dolomit görgetegeket tartalmazva. 5—6 m-rel fel-

jebb már Trochus, Macira és Pofaw kies mit ralis köbeleket találunk.

A Szt. György-major hatalmas kfejtjébl a következ kö-

vületek kerültek el: Macira podolica E i c h \v., Cardium obsoJetum
E i e h w., var. vindobonense P a r t s c h., Modiola volhjjnica E i c h av.,

Modiola marginata E i c li av., Tapes sp., Trochus sp., Potamides
mitralis E i c h av., Cerithium rubiginosum E i c li av.

A imgányvári sziklafülke közelében a következ fajok gyjt-
hetk; Ervilia podolica E i c h av., Cardium obsoletum E i e li av. A'ar.

vindobonensis P a r t s c h., Cardium cfr. plicaium E i c h av., Modiola

sp., Mactrg s])., Trochus sp., Potamides mitralis E i e h av.

Innen nyugat felé a mélybe süllyednek a szarmata rétegek s

jelenlétüket csak fúrásokból ismerjük. 7 km távolságban, a Szent

László-dombvidék északnyugati szélén ismét felszínre bukkanik a

szarmata, mint a Gerecse lábát ÖA’ezö szegély daral)ja. A Budapest

—

Komárom A'asútA’onal Felcsuti-völgyet keresztez Aaduktjától dél-

keletre, sekély kfejt gödör mélyed a lejtbe.

i\Iíg az elz feltárásokban nagyrészt csak kbelek és lenyo-

matok A’oltak gyjthetk, addig az itteni kÖAÚiletek a laza anyagból

szépen kiszabadítható héjas példányok: Tapes gregaria P a r t s c h.,

Cardium obsoletum E i c li av. AUir. vindobonense P a r t s e h., Macira

pcdclica E i c h AV., Trochus pictus E i c h av.

Pannóniai-pontusi emelet*

Olyan maotiai terresztrikumok, mint a iMátrában A’annak, te-

rületünkrl nem ismeretesek. ‘Több feltárási) in közA’etlenül észlelhe-

tünk minden hézag nélkül congéria rétegeket a szarmatán (5. áhra).

Kzetanyag és faunisztikai kifejldés ala])ján a kÖA^etkez pan-

nóniai-pontusi képzdményeket különíthetjük szét;

1. Tlészk és márga Tinnyea (Brotia, Melánia) A’ásárhelyi-\’el.

2. Alsó pontusi lyrceás agyag, alárendelten homok.
3. Közép-pontusi dreissensiás homok.
INIíg az alsó pannóniai-pontusi mészk egyetlen és aránylag

kis foltlian fordul el, addig az alsó ])annóniai-])ontusi lyrceás agya-

gok mindenütt megtalálhatók a szarmata fedjében. A pannon alsó

része agyagból áll s jellegzetes színtjelz Lyrceák (Melanopsisok) tö-

megesen találhatók benne, a közép pontusi rétegek jaA'arészt Dreis-

* G a á 1 I s t A- á n. S c b r ét e r Zoltán és mások több Ízben

rámutattak arra, hogy pannóniai-pontusi néA’en ismert lerakódásaink

az oroszországi közép és fels szarmatával egykorúak. Helyi tárgyú,

szkreszabott dolgozatomban a régebbi, közhasználatban elterjedt be-

osztást tartom meg, s nem mélyülök el a helyi AÜszonyokra többé-

keA-ésbbé közömbös regionális szintazonosítás nomenklatúrái kérdéseibe.
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sensiákkal zsiifolt kavicsos homokból állanak, közöttük kövületsze-

gény, vékonyabb homok és -agyagrétegek váltakozásai fokozatos át-

menetet alkotnak.

Etyeki mészk és ménya Tinnyeia (BrotUi, Melánia) véiséirhclyii-vel.

Szannafa-pontusi átmeneti rétegek.

Etyek legszéls házainál, a Puszta-hegy le.itö.iénél vízmosások

és kis kfejtk egy érdekes képzdményt tárnak fel. Kenumy és jól-

rétegzett, szürkásfehér mészk, helyenként nagy tömegben tartal-

mazza a következ fajok lenyomatait és kbeleit: Congeria sp.,

Melanopsis (Lyrcea) itnpressa K r a n s s., Melanopsis (Lyrcea)

Fig. 5. ábra. — Árok a Hársas-völgyben. 1 pontnsi homok eonge-

riákkal, 2. szarmata durvamészk, — Graben im Hársas-Tal. 1. Ponti-

scher Satid mit Congerien, 2. Sarmatischer Grobkalk.

martiniana G m e 1 i n., Melanopsis (Lyrcea) vinclobonensis F u c h s.,

lirotia vásárhelyi H a n t k., = Melánia (Melanoides) Vásárhelyii —
Tinnyea Váséirhely H a n t k.

Az országút 208 m-es hídjától délre lev legel vízmosásában
a mészk kemény mészmárgába megy át, mely már számos jó meg-
tartású héjas példányt is tartalmaz: Congeria sp., Limnocardium
cfr. fragile L r., Limnocardium sp., Melanopsis (Lyrcea) impressa
Krauss var. bonellii S i s m., Melanopsis (Lyrcea) impressa
K r a n s s var. carinatissima S a c c., Melanopsis bonéi Fér., Mela-
nopsis sturii F n c h s., Melanopsis cfr. anstriaca Handm., Trochns
podolicns F i e h Av., Potamides mitralis F i c h av., (= Cerithium
pictu m).

Igen érdekes, hogy a jellegzetes alsó pontnsi alakokon kÍAÜl
Trochus podolieust, Auüamint Potamides mitralis számos példányát
megtaláljuk.Fzek ala])ján az etyeki mészkÖA-et és márgát a szarmata
és pontnsi korokat áthidaló képzdménynek tarthatjuk, melyet fan-
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nájáuak zöme már inkább a legalsó pontikumba utal. Hasonló át-

meneti rétegeket H ö r n e s, Vendl és Vitális I. (12.) Sopron
vármegyébl, L ö r e n t h e y pedig S^Gcsda^-ból és T i » « i/ é-röl ír

le (S.). Sándor Ilona Galcj,'i(jijörkö)i talált hasonló szarmata-pon-
tusi kevert faunáji'i homokkövet, (lü. p. 14.)

Hantken az etyeki mészkövet mint a Tinuijea Vásárhelyii

(helyesen Brotki vásárheU/i H a n t k.) gyakori elöfoiahilási helyét
ismerteti (5); én, sa.inos ismételt gyjtések mellett is csak néhány
rossz s nem teljes biztonsággal azonosítható nagy lenyomatát talál-

tam ennek az érdekes csigafajnak.

Alsó paiinójiiai-ponfusi lyrceás ogpagos képzdmények.

Az alsó pontnsi rétegek fkép agyagból állanak, melyhez he-

lyenként alárendelten — fleg felsbb részében — vékony homok-
rétegek is keverednek. Rendszerint a szarmata közvetlen fedrétegei.

Helyenként idsebb képzdményekre transzgredálnak diszkordánsan.
Keletrl nyugatra tartva fbb elfordulási helyei a következk:

A Khegy 196-os magassági pontjától DK-re lev árokban
sárga agyag és homok tnik fel a lösz alól. Az árokfenéken össze-

mosva kövületek gyjthetk:
Lim nocardium sp. töredékek, Xerifodonta cfr. pilari B r u s,

Melanopsis austriaca II a u d m., Melanopsis bonéi Fér., Melanopsis
honéi var. monacantha H a n d m., Melanopsis enlimopsis B r u s.,

Melanopsis rarispina L r., Melanopsis stnrii F u c h s, Melanopsis
(Lyrcea) marfiniana Fér.

Biától nyugatra, a Pap-rét lejtin több helyen kibúvik a sárga
pontnsi agyag; a 145 m-es hídtól keletre a szántásban Melanopsis
rnartiniana Fér. és Congerla cfr. ornithopsis B r u s. töredékei

gyjthetk. Ilerceghalom vasútállomástól a Háromrózsamajorig a
patak által alámosott meredek part árkaiban kövületszegény, leve-

les agyag laposra nyomott Lim nocardinmokon kívül mást nem igen

tartalmaz. A Dávid-majortól északnyugatra viv nagy árok agya-
gábcl Ostracodák, továbbá Limnoeardinm jagici Brns és Congeria
sp. került el.

Etyek délnyugati szélén lev téglavet gödörbl sárga agya-

got fejtenek, ugyanennek kibúvásait találjuk valamivel délebbre, a

szántók és szlk több pontján. Az innen elkerült kövületek: Con-
geria cfr. ornithopsis Brns., Limnoeardinm sp.. Unió sp., Xerito-

dontg sp., Melanopsis (Lyrcea) marlitiiana Fér., Melanopsis (Lyr-

cea) vindobonensis F n c h s, Melu)iopsis bonéi Fér. var. monacantha
H a n d m., Melanopsis stnrii F n c h s, MeUniopsis (Lyrcea) impressa

K r a n s. lyir. Bonéit

i

S i s m.,

A Szt. László-pataktól nyugatra mindössze néhány helyen ta-

lálható a politikum alsó felében képzdött üledék. Így a Ginza-

pnsztától nyugatra lev lejtt ké]iez homok még csupa alsó jiontiisi

alakot tartalmaz: Congeriu scrobicnlata Brns., Limnoeardinm cfr.

jagici Brns., Xeritodonta sp., Melanopsis sp., Micromelania laevi-

gata P a v 1.

Bicskétl nyugatra, a fehérvári és komáromi vonalak szét-

ágazásánál laza. levelesen szííváló agyagot tár fel az 5 m mély vas-
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úti l>evágás. Laposra nyomott kis Co)Ufer\ák és Linniocardi untok

helyenként egész Inmasella réteget képeznek. Ügy ez, mint a Pap-
major kntnál elforduló agyagok teljesen megegyez külsejek a

Herceghalom-környéki elfordulásokkal.

Az Alcsnti-völgy szélén, úgy látszik egy antiklinálisként ismét el-
bnkkannak az alsó-pontnsi rétegek. Alesnt és Vértesdol)oz ndvarai-

nak partbevágásai nvénymaradványokat is tartalmazó szürke, ke-

mény, jól rétegzett agyagot tárnak fel. Csak kevés és rossz meg-
tartású mollnsea került el ebbl a rétegbl: Concjeria sp., Limno-
cardhmi decorum F n c h s., Linntocardiutn secnns F n e h s., Pisi-

diiini priscuin E i c h w., Planorbus radtnanesfi F u e h s. került el.

Vértesdohoz északi szélén egy ház mögötti partbevágás szürke

agyagjából Congerto sp., Liwnocardiuni secans F n c h s. és Lhnno-
cardiinti decorum F n e h s. fajokat gyjtöttem.

Közép ponfusi d rehssensiás ka vicsos-Jiomok.

Alesnt, Bicske és Göböl járás-puszta között összefügg, vastag
homoktakaró lankás dombvidéket képez. A sárgásszürke, helyenként
kavicsos homokban csak igen elvétve találunk néliány deciméter

vastagságú agyaglencséket, dellemz a Dreisseusia auricula rls

I'" u c b s. helyenként tömeges elfordidása. Alaga a homok kövület-

szegény, nagyobb tömeg kövületet mindig csak az agyagsávok fed-
jében megjelen dnrvaszeni, kavicsos bomokban találunk felhalmo-

zódva. A legfontosabb kövületlelhelyek a következk:

A Béz-hegy meredek északnyugati lejtjén a borzlynkakból
kikapart homok gazdag faunát tartalmaz: Dreisseusia auricularis

F u c h s., Congeria sp.. Unió halavátsi B r n s.. Unió efr. vásárJielgli

L r., Lintnocardiunt pensiVti F e h s., Xeritodonfa sp., Meltunopsis

efr. botiéi Fér., Mehniopsis p.t/gntaea P a r t s c h., Melanopsis sttirii

F n c li s., j\IeIattopsis entzl B r n s. Nagyobbára ugyanezen alakok
kerültek el a másfél kilométerre északra lev, özv. Honthy Károlyné
birtokán mélyesztett homok- és kavicsbányából is: Dreissettsia attri-

ctdaris F u c h s., Dreissettsia auricularis F n c b s. var. sintplex

F n c h s., Congeria sp.. Unió halavátsi B r n s., Lintnoearditint pen-
slii F u c h s., Nerifodonta sp., Melanopsis botiéi Fér., Melanopsis
pggntaea Part seb., Melanopsis stiirii F n c h s., Melanopsis (Ltjr-

cea) inipressa K r a u s s, Melanopsis (Ltjreea) inipressa Kranss
var. bonéin S i s m.

A Bicske—Szári országiét északi oldalán, a körtvélyesi kanya-
rodónál két nagy homokgödör van, melyekbl rendszeres fejtéssel

termelik a kitn éintanyagnl szolgáló, egyenletes szeninagyságú,
tiszta bomokot. (fi. ábra.) A keleti bányából csak apró termet fajok
kerültek el: Dreissettsia atirietdaris F n c b s.. Unió s])., Lintttocar-

ditint sp., Xerifodonia sp., Valvata palntotiei Brn s., Melanopsis sp.,

Planorbis sfenonipltaltis Brns, Caspia dtibotvskii B r n s., Caspia
efr. vtijici B r n s.

A Paptfli-szlkben kövületdús bomokrétegek steril szürke
agyagokkal váltakoznak. Érdekes, hogy itt a Dreis.sensia aurietdaris

F n c b s, csak kisebb egyedszámban található, míg az uralkodó
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fajjá Unió halavátsi B r u s válik — ez ersebb kiédesülésre utal.

Rajtuk kívül még Lhnnocardium pensilii Fuchs és Melonopsis
ppgmaea P a r t s c h. fordul el.

A Sima-hegy meredek nyugati oldalában szintén agyag- és

homokrétegek váltakoznak. A homok faunája következ: Dreissensia
auricidnris F n c h s.. Dreissensia auricularis Fuchs. var. simplex
Fuchs., Congeria partschi C z j e k., Congeria cfr. ornithopsis

B r u s., Liwnoaardium sp., Hidrobia sp., Melonopsis sp., Alcsut há-

zai fölötti dombon szürke, tiszta homokot fejtenek: Dreissensia ouri-

cidaris F n c h s., Dreissensia auricidaris Fuchs. var. simplex

Fig-.‘ 6. ábra. — Homokbánya a Bicske—Szári országút körtvélyesi

kanyarodójáiiál. A pannóniai-pontusi honiokrétegek 4“ alatt 26" irányba
dlnek. — Sandgrube in dér Kurve dér Landstrasse Bicske—Szár. Die
pontisehen Sandschichten fallen unter 4" nach 26" ein.

Fuchs., Unió halavátsi B r u s., Limnocardium penslii Fuchs.,
Melonopsis impressg K r a u s s.

A Bélápa-tó lefolyásánál a pleisztocén homok alól ismét pon-

tusi homok bújik el, mely Pisidiunt prisciun* E i c h w. és Lymnaeus
balatonicus F u c h s-on kívül csak rossz megtartásfi Vieipara- és

Limnocardium-töredékeket tartalmaz.

A Szent László-víztl keletre mindössze egy helyen, a Széles-

lynk domb I)K-i oldalán lev 4 m mély homokgödörben találnnk

Dreissensia auricularis-i tartalmazó k. pontusi homokot.

Levantei emelet.

]. Levantei mészk. A Svábhegy tetejét borító mészktakaró
folytatásaként kis mészkfoltok több helyen ismeretesek a Bicskei-

medencében. A területünkön elfordnló levantei mészk kemény,
szívós, szürke szín, olykor sötétbaniás, ütésre bitnmen szaga van.
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Alsó-paun'jniai pontusi lyrceás agyag, alárendelten homokréteg.

Sor-

szám

Pannoniai-
pontusi

Qí

>5

c3

A faj neve
'O

*o
X

OD

C
'CÖ

'CÖ

bC

o

"5 Ó CQ m V

I. Lamellibrancliiata

1. Limnocardium deeorum Fuchs. -b + -i A

2. „ fragile Lör. -t-

3. „ secans Fuchs. -r A

4. „ jagici Brus. A A A d-

5. Pisidium priscutn Eichw. A

6. Congeria ornithopsis Brus. A A ~r

7. „ scorbiculata Brus. d- A

II. Gastropoda.

8. Neritina (Nerdodonta) pi'.ari Brus. + A d d- A

9. Micromelania laecigata Brus. +

10.
Brotia vásárhelyi Hanik.=Melaniu
(melonides) VásárhelyiW-Tinnyea V.

~r A d

11.
Melanopsis (Lyrcea) niartiniana

G m e l.

+
;
k
u 53 A A ‘r

12.
„ „ vindobonensis

Fu c h s.

- J- - -r -

13. „ „ impressa Kraus + A -i-

14.
Melanopsis (Lyrcea) impressa
Kraus. var. carinalissima Sacco. + A A

15. Melanopsis bonéi Fér. A d-

16.
„ „ „ monacantha

Handm. +

17. „ euliniopsis Brus. A A

18. „ a üst riaca Handm. +

19. „ rarispina Lör. -U A A

20. „ slurii Fuchs. + A A A

21. Planorbis radmanesti Fuchs. + A

A bieskei Csicsak-hofíy l(i5-ös magassági pontja fölött szerte

hever szívós' bitumenszagú mészködarabok növénymaradványokon
kívül rossz megtartású Planorbisokat és rengeteg apró Hidrohiát
tartalmaz. Utóbbiak közül Hidrobia ylutae J e k. és Hidrobia ven-
trosa M o n t f. r-oltak megbatározbatók.

Hasonló mészkövet még a I’icbárd-pnsztától DK-re lev kis

erdbl 170 m t. sz. f. magasságból, a berceghalmi Paszkalin-major-
nál 10.3 m t. sz. f. magasságból és az alesiiti Iléz-begy 217 m magas
tetejérl ismerünk.



122 Jaskó Sándor

Középs painioiiio}-))0 )ii Ksi, Drcissensia aiiriculnrissal jelzett

túhiijonéan homokos rétegek.

Sor-

szám

Pannoniai-
pontiisi

T5

A faj neve

alsó

középs

fels
t'Hy-

Tinnye

Kúp

Belgrá(

Balato]

vidék

7. Lamellibranchiata.

1. Unió halavdtsi Brus.
(=Unío alavus Partsch.)

-f 4- H-

2.
Unió vásárfielyii Lör. -é -t- -é -r

3. Limnocardium pcnslii Fuchs. -f -é -f

4. Dreissensia auriculoris Fuchs. -f + 4

5.
Dreissensia auricutaris Fuchs.

var. simplex Fuchs. + +

6. Congeria mártonfii Lör. + -t- -f
- -

7. „ p.irtschi Czjek. -f -é + 4- + 4 -r

8. „ ornithopsis Brus. -U
-h +

II. Gastrofoda.

9. Valvata palrnoiici Brus. -f

10. Faludina (Vivipera) sadleri Partsch. -T -i- 4

11. Melanopsis bonéi Fér. -T + -f + + 4

12. „ pygmaea Partsch. + + 4- 4- 4- +
13. „ sturii Fuchs. -t- + + -f 4
14. „ entzi Brus. -f + -h 4 +

15. . „ (Lyrca)iinprcssa Kra üss. ~'r + + -é

16,
„ „ „ Kra üss

var. botlenii Sism. + 4-

17. Lymnaeus. balatonicus Fuchs. “T
4-

18. Ptanorbis slcnomphalus Brus. _r

A levantei mészk kemény anyaga ellenállva a lepnsztnlásnak,

töl)l)é-kevévsl)bé tannhegyként jelzi a hajdani térszínt. A mészksap-
kával védett dombhátak a defláció irányával (ENy) szemhefordnlt

kiemelked fokokat képeznek.

2. Levantei kavicsos rétegösszlet. 'Területünk délkeleti szélét

összefügg kavicstakaró fedi. A kavicshoz helyenként kis mennyiség-

hen agyag, meszes agyag és márgás homokk lencsiék társnlnak.

A kavics anyaga tnlnyomórészhen fehér kvarcit, elfordnlnak
azonban vörös és májharna o])álok, sötétszínn, kemény mezozoos vagy
paleozoos mészkövek görgetegei, st elvétve kristályos paladarahok
is. A József-majortól délre sikerült egy egészen elkovásodott nnm-
mnlit-niészk görgetegre is akadnom, melynek friss törési felületén

még jól felismerhetk a foraminifera keresztmetszetek. A kavics-
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telci)l)cn Ny-Í'elé szaporodnak a homokos, ajíyagos betelepülések. A
rétcfíösszlet vastaf.ísá®a, a kavicsok százalékos aránya a többi kzet-
alkotó agyajíhoz és homokhoz, valamint a görfíetefíek szemnagysága
dél felé n.

A kavicsos rétegösszleth.l másodlagosan bemosott ersen kop-

tatott congoria és melanopsis töredékeken kívül semmi kövület nem
került el.

Ersen diszkordáns települése révén jó] elkülöníthet pontnsi

feküjétl. A kavicstelep foszlányai a Szt. (lyörgy-hegyen 2.30, a K-
hegyen 240 m magasságban jelennek meg elször. Innen déli iiainyba

haladva a kavicstelep lankásan süllyed felszínt képez s mindiídvább
megszaporodó foltjai a Hársas-völgy— Pusztazámior—^Sósknt vonalá-
tól délre kb. 30 m vastag összefügg takaióként teljesen elfödi a mé-
lyebb tagokat. E vonalon a kavicsréteg fels la])ja a Hársas-völgyben
180 m, Sósknton lati m t. sz. f. magasságban van.

A kavicsrétegek átlag két-liárom fokot zárnak be a vízszintes-

sel, dlésirányaik általában megfelelnek a telep egységes Dl)K-i le-

süllyedésének. Helyenként álrétegzés látható.

Pleisztocén.

A Szt. László-dombvidék felszínét kl>. négyötöd részben ])leisz-

tocén takai'ó fedi. Egyes, szakaszokon a jelenlegi völgy talp alá nyúlik
a pleisztocén fellöltés. A nedves, laposokon fleg agyag, a doml)o-
kon lösz, a közép-pontnsi homoktakaró deflációs termékeként i)edig

hajdani fntóhoniok képzdött.

Alcsnt fain közepén, a házak közt lev vályogvei gödörben
zöldessárga pleisztocén agyagra mintegy 3—4 m vastagságban lösz

települ. El'.bl a löszbl a következ csigák kerültek el;
Hellx (Arumta) arhustonim L., Helix íiispUla L. rar. major

S a n d 1)., BiiUim'nius cfr. montanus I) r a p., Succinea íjutris L.

Holocén.

ÍMint kzetalkotó, nagyold) tömeg lerakódást a széles völgy-
síkok holocéii ártéri feltöltdéseit említhetjük meg a Váli-völgy,

Hiai-tn és Bicskei-t:;vak környékéi'l.

IMint inkább már morfológiai kérdést, csak futólag említeni

meg, hogy a Szt. László-patak völgye eredetileg észak felé folyt h\

de a laza slirbe bevágódó Vérti-völgy egy keleti oldalágával beré-

selte, majd teljesen meghódítva, vizét délfelé terelte. Az eredeti É-nak
tartó völgyf maradváinyát a Pogányvár keleti oldalán látjuk.

A nyílegyenes futásn Váli-völgy a Bánhidai-törésvölgy foly-

tatását képezi. Míg azonban elz mezozoos és paleogén rétegek töré-

sei mentén keletkezett, utóbbi f. ])ontusi és pleisztocén rétegekbe vá-

gódott fiatal lepusztulási forma. Eeltn egyenes futásának esetleges

hegyszerkezettani okait még nem ismerjük biztosan.

A hegyszerkezet felépítése. (Tektonika).

A Szt. László-dombvidék három eltér hegyszerkezeti elembl
épült fel:

1. Mezozoos hegyszerkezeti roncsok (alaphegység).
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2. F. oligoeéii—k. poiitusi rétegsor gyrt, helyenként gyengén
töredezett szerkezete.

3. Levantei-holoeén rétegekbl felépült hézagos felszíni takaró,

helyenként lesüllyedt vagy kiemelt részekkel.

A három csoportba való szctkülönítés elssorban a világos tag-

lalás céljait szolgálja. Kétségtelen azonban, hogy egyrészt az idsebb
formák is módosnlást szenvednek a fiatal mozgások következtében,

másrészt pedig ellenállásnkkal, mint ertényezök kölcsönhatást fej-

tenek ki az újabb formák keletkezésére. Az újabb formák magyará-
zásánál figyelembe veend az is, hogy az cpítoanyagul szolgáló üle-

dék kezdetben a régi hegyszerkezet tetejére idomulva kellett, hogy
leülepedjen.

í. Mezozoos hegyszerkezeti roncsok. A Velencei-hegység grá-

nitja által jelzett nagy felemelkedéstl Xy-ra és É-ra lejt perm-
mezozoos rétegsor szabja meg a Balatoni-hegység, Bakony, Vértes
és Budai-hegyek si alapszerkezetének nagyvonalix elrendezdését.

A Szt. László-dombvidéktl délnyugatra a szénkntató fiirás werfeni

rétegekre akadt (13.). A Sándor-hegy és Csi'icsos-hegy dolomitja és

dachsteini mészköve szintén beleillik eblxe az összetöredezett és he-

lyenként lesüllyedt alapvázba.

Mint önálló kisformát tekintve, a Szt. László-dombvidék fels
triász dolomit kibúvásai egy hajdani kisebb boltozat ÉXy.-i végzdé-
sét alkothatták. Jelenleg azonban vetdésektl ersen szétszabdalt

rögökbl áll. A kzetanyag helyeidcénti átalakulása, a meredek dlés-
szögek, középhegységünkben aránylag szokatlan ers erhatások fel-

lépésének tannbizonyítékai.

2. A fels oVigocén—közép pontnsi rétegsor gyrt szerkezete.

A valószínleg ersen töredezet és részlxen lepnsztnlt felület mezo-
zoikum tétjére harmadkori üledéktömeg halmozódott. A harmadkori
takaró vastagsága és összetétele igen változó aszerint, ahogy a be-

nyomuló tenger egymásután elborította a' hegyvölgyes elvidéket.

A felületen látható neogén rétegek gyrt szerkezei üek. Lapos vá-

pák és boltozatok húzódnak egymással i)árhnzamosan ÉÉXy—DDK
irányban.

á’alószínüleg tid) hegyképz fázis hasonló irányú erhatása
fokozatosan boltozta fel a közben vastagodó takarót. A fiatal üledé-

kek ugyanis a vápákban tetemesebb felhalmozódásxiak. Ers bizo-

nyítéka az azonos irányú xitánmozgások ismételt megújnlásainak,
hogy míg a dlésirány megegyez, addig a dlésszög fokozatosan

csökken a rétegsorbaui felfelé. A triász rétegeken 4“, a szarmatán
25", a közép-pontnsin pedig 9", a legmeredekebbnek mérhet
dlés-szög.

Xyngatról kelet felé haladva a következ nagyobb szerkezeti

egységeket találjak (lásd a 7. ábrát).

Papniajor—liicskei szinklinéilis. A Szt. László-patak völgye és

a hicske alcsnti vasxitvonal között kb. 8 km átmérj, nagy tekn
képzdött, melynek köze])c a Papmajor-domb 22S.7 m-es háromszö-
gelési pontjához esik. Az óharoki vasúti hídnál feltárt szarmata
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mészk-kibúvástól a dlésirányuak mejífelelen DK-iiek tartva alsó

pontusi, majd középs poiitusi rétegek következnek a Papmajor-

dombig; innen kezdve már fordított sorrendben keresztezzük a ny li-

gát felé dl k. pontusi, alsó pontusi és szarmata rétegeket a Szent

László-vízig. A szinklinális déli végzodé'se megfelel feltárások biá-

nya miatt még tisztázatlan.

Szent László- völgi/i anfiklhiáUs vonulat. ÉÉNy—l)DK-i csa-

pásban, mintegy 11 km hosszúságban követhet. A Pogányvár tájé-

kára es besüllyedés két részre osztja. Az északi boltozatrész magja
a Sándor-liegy és Csúcsos-hegy f. triász dolomitja, melyet szabályta-

lan tojás alakban szarmata rétegek öveznek, A déli boltozat sokkal

tökéletesebb ellipszis alakú. Középpontja a Vérti-malomtól 800 m-re
délre lev hídhoz esik; a legbelül kibúvó helvét slir rétegeket körös-

körül törtön, szarmata és pontusi rétegek övezik. A Vérti-völgy ép-

pen középen vágja át az antikliiiálist, ott, ahol a keményebb szarmata

és törtön mészkövek között a laza slirben utat talált a mélyül víz-

mosás.

Etyekl szinklinális. Sokkal kisebb a papmajorinál. Kb. két km
szélesség alsó pontusi rétegekkel kitöltött hosszúkás mélyedés, mely
elválasztja az elz antiklinális vonulatot a Köves-hegy K-begy
boltozattól.

Köveshegy—Khegy boltozat. Meglehets szabálytalan, ÉÉNy
—DDK irányban megnyúlt felemelkedés. A legmélyebb tagként el-
tn mediterrán kavicsra lajtamészk és szarmata rétegek borulnak.

Míg az elz három vonulat általában sugáralakban széttartó, illetve

összefutó rétegdléseket mutatott, addig az utóbbi szerkezeti egység
több részletén további magyarázatra szoruló szabálytalanságot ész-

lelhetünk, melyet részben kis vetdések, részben mellékredkre való
felbomlás okoz.

Alárendelt mellékredket még több helyen láthatunk. A mcl-

lékredk a fövonulatok széttávolodásánál megjelennek, hogy az ösz-

szeszkülö helyeken ismét eltnjenek. Legfontosabb közülök az Al-
csuton átmen mellékred, mely ismét alsó pontusi rétegeket emel a
felszínre.

3. Levantei, pleisztocén és holocén rétegekbl felépült hézagos
takaró, helyenként kiemelt vagy lesüllyedt részekkel. Az elzkben
tárgyalt hegyszerkezet tétjét szakadozott fedötakaró borítja diszkor-

dánsan. Ez a képzödménycsoport a többihez képest igen vékony s

tektonikai fontossága fként az, hogy különböz magasságokba jutott

részei a legfiatalabb mozgások okozta függleges irányii elmozdulá-
sokat jelzik.

A rétegtani leírásban ismertetett levantei kavicstelepben két-

féle elmozdulást látunk. Elssorban a vidék általános postlevantei

megemelkedését tanúsítja, hogy az eredetileg síktáblakéiit elhelyez-

ked képzdmény jelenleg délkeleti irányba lebillent belyzet. Más-
részt az elz csoportban ismertetett boltozatok líjabb megemelke-
dését tanúsítja, hogy az idsei)!) képzdményekre átnyiiló kavics-

foszlányok magasabb helyzetbe kerültek, mint az antiklinálisok kö-
zepét befed részletek.
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7. ábra (ábramagyarázat a 127. oldalon).

BICSKE
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A pleisztocén és holocén vastagabb fellialmozódása helyenként

süllyed, illetve emelked völgyrészletek váltakozásait jelzi. Feltn
példáid, hogy Bicske altalaja helyenként 30 in-t meghaladó negyed-

kori felhalmozódás, alányiilva ugyanannak a Szt. László-patak völgy-

síkjának, mely nem sokkal lejjebb hannadkori képzdményeken f-
részeli magát keresztül. Hasonló fiatal süllyedéseket tételezhetünk

fel Bia és Herceghalom környékén is.

Vetdések. Az alcsnt—etyeki-dombvidéken a vetdések szerepe

lényegtelen a gyrdések mellett. Rövid csapáson luizódó, legfeljebb

20—30 m-t ugró magasságú elmozdulásokról lehet szó. így a Sándor-

hegy ÉXy-i lejtjén 315 csajiású vetk mentén egy szarmata mészk
pászta süllyedt a dolomit rétegek közé.

A Inai Bolha-hegyen a szarmata mészk déli irányban 17

—

lS"-os hajlásszöggel szembe haladva 1 km távolságon követhet. A
dnrvamészkövet 30—40 m vastagságúnak ismerve, nagy felületi el-

terjedését egyedül vetk mentén történt ismételt lezökkenésével ma-
gyarázhatjuk. Délebbre egy aránylag nagyobb ngrómagasságú 85’

—

2(i5 csapású vetdés már a lajtamészkö vetdéseket is a felszínre

emelte. Úgy látszik, mintha területünk keleti szélén aránylag erseb-
ben töredezett zóna vonnlna végig, nagyjából csapását képezve Föld-

vári által ismertetett (1) 'Telki—Páty szarmata rögvonnlatnak.

Fejldéstörténet, a heyijképz mozgások kora.

A mezozoikumot ért nagyobb erhatások feltételezheten az

idsebb alpid mozgá.soktól származnak; az esetleges paleogén réte-

gek valószínleg tektonikus árkokat töltenek ki. A sasbérceken vagy
egyáltalán nem volt üledékképzdés, vagy pedig a paleogén rétegek

csekély vastagságuk és exponált helyzetük miatt késbb áldozatni

estek a lejinsztító erknek. Legtöbb helyen a neogén közvetlen telep-

szik a mezozoikumra. Az alsó miocéntl a tenger fokozatos mélyülése
észlelhet. Az új-stájer redzdés nyomát mutatja a helvét-torton

határon a slir fedben megjelen ostreás kavicskonglomerát. A fö-

lötte következ lajtamészkö bár szintén litorális képzdmény, mégis
nyugodtál)!) ülepedési körülményekre vall; ez az utolsó tiszta sósvízi

Fig. 7. ábra. — Az Alcsnt.—Etyeki-dombvidék hegyszerkezeti váz-

lata. (A legfiatalabb fedrétegek csak ott vannak feltüntetve, ahol nagy
vastagságban összefügg felületen eltakarják a hegyszerkezetet.) 1. Ho-
locén, pleisztocén és levantei, 2. közép pannóniai-pontnsi, 3. alsó pannó-
niai-pontnsi, 4; szarmata, 5. torton-szarinata átmeneti réteg, (j. fels me-
diterrán, 7. fels triász, 8. rétegdlés, í). antiklinális f vonulat, 10. szin-

klinális fvonnlat, 11. antiklinális mellékred, 12. szinklinális mellék-

red, 13. vetdés. .— Tektonische Skizze dér Hügellamlschaft von Alcsnt

—Etyek. (Die jüngsten Deckschiehten wnrden nnr an jenen Stellen aii-

gegeben, wo sie das Terrain in grösseren znsammenhángenden Gebie-

ten mit betriichtlicher Miiehtigkeit bekecken). 1. Holozán, Pleistozan

und Levant, 2. ÍMittelpont, 3. Unterpont, 4. Sarmat, 5. Torton-sarmati-
sche Übergangsschieht, 6. Obermediterran, 7. Obertrias, 8. Einfallen,

í). Antiklinalhauptzüge, 10. Synklinalhanptzüge, 11. Xebenantiklinale,

12. Nebensynkl inaié, 13. Verwerfnngen.
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lerakódásunk. A szarmáciai korszak hazánkon átnyúló vízmedencé-

,iét a tortonai tenger szétdaraboldása révén kiédesedö reliktumnak
tekinthetjük. A medence lefzödése a nyílt óceántól azonban nem
követeli meg okvetlen a vízfelület összezsvigorodását is. Területün-
kön a diirvamészk több kilométer széles sávban átnyúlik a törtön

lerakódások szegélyén s bazális konglomeráttal transzgredál az id-
sebb képzdményekre (4. kép). A folyamat regionalitását tanúsítják

Sándor I 1 o n á-nak a Cserhátiban végzett hasonló megfigyelései
is (10). Egész a pannóniai pontnsi emelet közepéig tart az üledék-

képzdés. Ekkor szárazulattá válik vidékünk, majd a rhodáni moz-
gások okozta la]bos hullámok gyengén letarolt felületére ers disz-

kordanciával borul a levantei kavicstakaró. Végül a valláhiai moz-
gások — valószínleg az Alföld süllyedésével kapcsolatosan — DK
felé megbillentették a levantei kavicstakarót is.

A részletmegfigyelés<?k összegezése arra utal, hogy a fiatal al-

pesi hegyképz ciklusok erhatásai egymásután megismétldve nagy-
jából azonos irányba mködtek, vagyis azt eredményezték, hogy az
egymást fed képzdmények dlésiránya megegyez, a dlésszög
azonban az idsebb képzdményeken meredekebb, mint a fiatalokon.

Figyelemreméltó, hogy ugyanezt észlelték az Erdélyi-medence har-
madkori rétegein és újabban hasonló megfigyeléseket végezett P á -

vai Vájná a pestkörnyéki neogénben is (9). További vizsgálatok
lesznek hivatva eldönteni, hogy az alcsut—etyeki-dombvidék enyhe
gyrdései tovább követhetk-e a Dunántúl távolabbi vidékein is.

Összegezve az elmondottakat, az alcsut—etyeki-dombvidéket

töredezett mezozoos alapra települ, lapos hullámokba gyrt neogén
rétegsor építi fel. Paleogén csak a széleken tölti fel a lesüllyedt me-
dence részeket. A neogén rétegeket csak alárendelt törések érték.

Az egész réteg-komplexus — általánosságban tekintve — középen a

legmagasabb helyzet s ettl periklinálisan süllyed a három égtáj

felé. Egyedül keleten kapcsolódik a Bndai-hegyeket köpenyszeren
övez harmadkori rétegösszlethez, melynek voltaképen délnyngati

nyúlványát képezi.

Készült a kir. magy. Pázmány Péter Tud. Egy. Földtani Intézetében.

Die Hügellandschaft von Alcsnt—Etyek liegt von Budapest
ctwa 20 km nach Westen entfernt. Sie bibiét den Teil einer neogenen

Buciit, die zv.’ischen die Schollen des aus paláozoischen, mesozoi-

schen palíiogenen Gesteinen aufgebauten Transdanubisehen Mit-

telgebirges eindringt.

Das Grundgebirge erscheint in unserem Gebiete als eine kleine

oliertriadische Scholle, die 200—300 m tiefen Bohrungen erreichten

aber an mehreren Stellen den Werfener Schiefer. sowie den Dach-

steinkalkstein nnd den horns'teinführenden Dolomit. Palaogene Bil-

dnngen kommen nur in den tiefgesunkenen Beckenteilen zum Vor-

schein. Auf den aufgehobenen Schollen des Grundgebirges lágert
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lioimik f-i kavics. 4 Icviiiik’i incs/.kö. 5. li’vunU'í kavics. (>, közáp poiitiisi lioiiiok. alárctulcllcii Hiryipí. 7. a!*ó pO'itiisi fríyji'x, alárciidpltcii lioiiink.

8, mcszkü cs ináriía. atinciiPlí rctcííck szarninla cs [lauiióiiiaí ponlusi kózotl, Sk s/ariiiata ccritlmim nicszkci llf. a.fri'as mcszkii. (nrina

szarmata átmciicti rctcjf. 11. lajtamcs/.kö, tortiiiiai ciiichM, 12. liclv.-f kavics és komrlomcral. 13. liclvct slir. 14, f. triász fudolouiit, l.'i. f. Irias/

m<*s/kö cs murira. Ia-tp|i'piilc> ii fodotimiithaa. — (ícDloirisclc* Karlc dcr Hiiircllaiulscliari von .Mcsul i'ityck. 1. holo/anc ll.u-lialilaircnim;, 2.

ph'istazíincr Tan. I.üss, 3. plcistozaiicr Saml und Sclmltcr. 4. K'vaiilisclicr Ivalkstciii, 'i. IcvatiUsclu r Sclniltcr, (í. mittclpoiitisi'hcr Sa.nd iitilcr>íc-

cmlticl Toll, 7. unlcrponlisclicr Tan. aatcrircordiint Sand S, K.ilkstcin und Jlci'írid. ('luTyanírsscliicliI z\vi.>-chon Sarmal und Pont. Ik s iiui il i-

M'lic'r Fcrithicnkalkslciii. Ili, Ostrccukalkstcin. tMici'iraniisscliii'hl z\vi.iclicn Sarmat and Törtön. II. Irln ischer Lcilhakalkstcin, 12. Iidvidi-

M'licr Schoticr, ladvH isciics Koiiirloiiicrat 13. hclvctisHicr Scliliin*. 1 1 ah rtriadisdicr llanptdoloinil. l.'i. nlicrlriadisidicr Kalksldn und Mer
Kcl. Finlajrcniiitf im Ilauptdoloniít.
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unmittelbar das Xeogen. Die Mollusken des Schliers, dér im Vérter-

Tal vorkommt, stimmen mit deuen des Schliers von Ottuang über-

ein. Interessanterweise weisen sie einen Zwergwuchs auf. Darüber
lágert ein Schotterkonglomerat mit grossen Ostreen-Schalen und
dann Leithakalkstein. Zwischen dem marinen Leithakalkstein sowie
dem brackischen, an Fossilien ebenfals reicben sarmatischen Grob-
kalkstein bibiét eine Kalksteiuscbicht den Übergang. Sie ist an Fos-
silien sehr arm, es komnien in ihr nnr die Exemplare von Ostrea gl-

gantea S c h 1 o tb. var sarmatica Pnchs hiinfiger vor. Die sarma-
tiscben Schicbten trausgredieren — übergreifend das Mittelmiozan
— mit einem Abrasionsbasalkonglomerat anf das iNIesozoiknm. (Fig.

4.) Dér Kalkstein von Etyek führt neben Brotia (Tinnyea) vásárhelyi

Hant k. und zablreicheii charakteristiscben nnterpontischen Mol-
Insken anch Trochus podoUcus E i c h w., sowie Potamides mitralis

E i c h w., sodass wir es hier eigentlich mit einem Übergang zwi-

schen Sarmat und Pont zn tnn habén. Das Unterpont wird mit einem
Lyrceaen führenden Tón, das Mittelpont mit dem banfigen Vorkom-
men von Dreissensio onricularis Fnchs charakterisiert. Das Ober-
pont feblt. Das Levant Avird dnrch Scbotter nnd Snsswasserkalk
vertreten. Dér dinviale Sand, Tón nnd Löss bedeckt in grossen Ge-
bieten die íilteren Bildnngen.

Die neogene Scbichtserie, die über den znerst infoige iilterer

alpidiscber BeAvegnngen scbwach gefalteten, dann zerbrocbenen nnd
abgetragenen triadischen Bildnngen lágert, ist scbwacb gefaltet.

Die Faltén laiifen in NNW—SSO-licber Kicbtung ab. Die an Macb-
tigkeit standig znuehmende Decke wnrde wabrscbeinlicb von meh-
reren, aber in gleicher Kicbtung wirkenden, orogenetiscben Pbaseu
allmablieb anfgewölbt. Die jüngeren Sedimenten weisen nanilicb in

den Trögen eine betrachtlicbere IMacbtigkeit anf. Ein BeAveis dafür,

dass die nacheiuander folgenden BeAvegnngen immer in derselben

EicbtAing geAvirkt habén, liefert die Tatsache, dass Aviibrend di<^ Ein-
fallricbtnngen identiscb sind, Avird dér EinfallAvinkel nach obeu zn
allmachlicb kleiner. Dér grösste Falhviidíel misst in den triadischen

Schicbten 45", in den sarmatischen 24—25", nnd in den mittelponti-

scben bloss 8—9".

Das Neogen AA’eist neben den Faltén anch VerAverfuugen auf,

die nnr auf knrzen Strecken zn folgen sind und nnr geringe Sprung-
höhen besitzen. Dicse VerAverfnngen sind jedocli nnr ani Westrande
des Gebietes haufiger. Die levantische Schotterdecke lágert diskor-

dant über dér scliAvacb abgetragenen Oberflacbe dér mittelponti-

scben sanften Faltén. Sie ist im Zusammenhange mit dér Senkung
dér Grossen Fngarischen Tiefebene infoige dér Avallachiscben Be-

Avegungen nach SO gekippt.

Den BeAveis fnr die jüngsten BeAvegnngen liefert dér Um-
stand, dass die pleistozanen Ablagernngen an dér Stelle dér grösse-

ren Antiklinale anch un tér dér bentigen Talsoble A'orkommen, Avab-

rend derselbe Bach sicb in den alteren Schicbten, im Kérné dér

Antiklinale, mit Oberflusscbarakter einschneidet.
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