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A Duna többé-kevésbbé összefüggen ismert legidsebb üledék-

szintje a Kisalföldön felspliocén-korú. Ezt a szintet a Bécsi-meden-

cében a laarbergi terraszd Budapest vidékén a szentlrinci, rákos-

keresztúri, kbányai stb. Mastodon-kavics képviseli.

Régebben ezt a szintet tekintették a Bécsi-medencében a Duna
legels „kiindulási felületének.” Újabban azonban mindinkább való-

színvé vállott, hogy a Duna mködése már jóval azeltt megindult.

Schaffer Bécsnél az ott kb. 100 m relatív magasságú laaerbergi

terrasz felett 50, ill. 100 m magasságban következ Burgstall és Nuss-

berg terraszokban is esetleg már Duna-képzdméuyt hajlandó felté-

telezni.^ Kéz Andor pedig a visegrádi áttörés területérl emlí-

tett 220—250 és 290—350 m t. sz. f. magasságii, tehát az említett fels-

pliocén (laaerbergi) szintnél 40—70 és 110—150 m-rel magasabb szin-

teket ill. szintkötegeket,® amelyekrl esetleg már fel lehet tételezni,

hogy fluviális (si Duna!) képzdmények. Az els biztos, kavicsana-
litikailag is igazolt „prelaaerbergi” szint azonban csak legújabban
a Duna dévényi áttörésénél (Hundsheimi-hegység, Berg, Goldbergl),

kb. 30—40 m-rel az itt 50 m rel. magasságú laaerbergi szint felett volt

felismerhet.^ Ennek folytatását a Kisalföld keleti peremén a fels-
pliocén kavicsterrasz alatt még sztratigrafiai sorrendben következ
egyes kavicsfoszlányokban (pl. Bana, ürdögásta-hegy, Kiscsémpuszta)
gyaníthattuk. A Duna eme si szintjének esetleges további elterje-

désére és kezdeti útjának kialakulására nézve azonban most is még
csak feltevéseink voltak és így mai vízrendszerünk kialakulásának
kezdeteirl nem sokat tudtunk.

^ Az eddig kb. középpliocénnek tekintett laarbergi szint felsöplio-

cén korára nézve lásd szerznek kisalföldi monográfiáját: Geologie dér

rumpfungarlandisehen Kleinen Tiefebene, Sopron, 1938, pp. 149, 262.

“Schaffer, F. X.: Geologische Geschichte und Bau dér Um-
gebung Wiens, Wien, 1927, p. 102.

•'* Kéz, A.: A Duna visegrádi áttörése. Mát. Term. tud. Ért. L. 1934,

pp. 725, 730, 736.

* Geologie dér rumpfungai’landischen Kleinen Tiefebene, p. 265. és

köv.
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Ezért is fontos volt tehát, amikor V i t á 1 i s S á n d o r d r. ez év

tavaszán a INIagyarhoni Földtani Társulat ülésén tartott eladásában,
— szelvényekkel és fúrási adatokkal is megvilágítva a Gerecse-

liegység északi peremének morfológiailag ki nem értékelhet lösz-

terraszait — 240—280 m t. sz. f. magassághói kavicsos terrasz-ma-

radványokat ismertetett. Ez a nívó ugyanis a „laaerhergi” fels-

pliocén szint itteni feltételezhet magasságánál 60—100 m-rel, a mai

Dunánál pedig 130—170 m-rel magasahhan fekszik, tehát éppen a kér-

déses idszakot világíthatja meg kavicsanyagának segítségével.

Kérésemre Vitális Sándor dr. fmérnök iir, igen tisztelt

barátom a kavicsterraszokra vonatkozó pontos térképvázlattal tette

lehetvéi számomra azoknak közelebbi vizsgálatát. Lekötelez kedves-

ségéért fogadja ezúton is hálás köszönetemet.

Geológiai viszonyok. Helyszíni vizsgálataim, továbbá Vitá-
lis Sándor dr. eladása és térképvázlata, végül pedig R o z 1 o z s-

n i k-nak egy innen közölt szelvénye® alapján a kérdéses terraszma-

radványok geológiai viszonyait a következkben foglalhatjuk össze.

Az ersen töredezett mezozoos-eocén hegység Duna felé néz
északi peremén, a Lábatlantól DK-re 2 km-re emelked Berzsek-

hegy (399,9 m) keleti lábánál egymás alatt két magas kavicsterrasz

maradványa található. A fels kb. 280 m t. sz. f. magasságban kul-

minál, az alsó 240—250 m magasságban fekszik. (Az alsóra esik a

243.7 is.)

Mindkét terrasz kavicsát a terraszlépcskön lösz borítja. Figye-
lemreméltó, hogy a lösz a Berzsek-hegy oldalában, (pl. a Martonos
forráshoz vezet úton) egészen kb. 320 m t. sz. f. magasságig emel-

kedik. Ez a magas helyzet lösz közettanilag és kövületei alapján

nem különbözik a tovább északra sokkal mélyebben, 170—230 m ma-
gasságban feltárt lösztl. Mindkettben fleg Fructicicolo hispid^a

található tömegesen. Viszont a két magas terrasz közti terraszlép-

est borító lösz, a 254 felett DK-re lev fitbevágásban, mállott és

kövületmentes, agyagos.

A geológiai viszonyokat a mellékelt szelvény ábrázolja. Ez a

szelvény aRozlozsnik é-tól délebbre luizódik s így a feküre nézve
kevesebb részletet mutat. Szelvényemen feltüntettem azonban azokat
a vetvonalakat is, amelyeket Rozlozsnik részletesebb vizsgála-

tai alapján feltételezett. Látható, hogy a két magas terrasz közt is

halad át egy ilyen feltételezett vet. Nem valószín azonban, hogy a
jelenlegi két terraszroncs egy eredetileg egységes terrasznak a vet-
dés által elkülönült két része lenne, mert az alábbi kzettani viz^á-
lat kavicsanyaguk közt határozott különbséget mutat. A vetdéseket
tehát lényegileg a kavicsterraszoknál idsebbeknek tekinthetjük.

Kavicselemzés. A terraszkavics vastagságát nem ismerem. Az
alábbi kzettani vizsgálatokat feltárás hiányában a felszín alatt kis

mélységben található anyag átlagpróbáin végeztem.

Föblt. Int. Évi Jel. 1920—23-ról, p. 57.
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A mélyebb terrasz kavicsát ököl-fejiiyi (és kisebb), 3—5 fok

görgetettség, Gereese-hegységi típusii mészkövek; továbbá maximá-
lisan tojásnyi, uralkodóan mogyoró-diónyi világos, közönséges és

kevesebb (kissé) szemcsés kvarcit; sötétszürke foltos kvarcit; fekete

kovapala részben fehér kvareerekkel, (valószínleg ezzel azonos ere-

det legalább is részben a sötétszürke foltos kvarcit is): barna-, vö-

rös- és sárga-szainik és ebbl keletkezett rózsaszínes kvarcit; világos

zöldes „mikrogneisz”, pontosabban szericites-kloritos igen apró szem-
csés kvarc-homokk; kevés esillámos kvarcitpala; végül kevés ró-

zsaszínes (a grödeni típushoz közelálló) liomokk-kvarcit képezi. A
kvarcitoknak kb. a fele likacsos, kimart felület. A mogyoró-diónyi

kemény kzetek nagyrésze szintén (miként a mészk) ersen görge-

tett. A borsó-diónyi világos kvareitok görgetettségi középértéke 15

mérésbl számítva kb.: cpv — 3.4, 0.5, 6.1.

A magasabb terraszroncs kavicsanyagában — az erdtalajban
ebszegényedett anyag alapján — túlnyomóan hiányzik a helyi eredet
mészk. Itt az alacsonyabb terrasz kavicsánál egyébként is finomabb
szem, nevezetesen borsó-diónyi kavicsanyagot találtam. A kzettani
összetétel viszont egyébként nagymértékben hasonló, amint azt egy
l)orsó-diónyi százas átlagpróba összetétele matatja:

Világos kvareitok síma felülettel 9%
Világos kvareitok likacsos felülettel 29%
Kózsaszín kvarcit (részben szarnköves) 6%
Sötétszürke foltos kvarcit 4%
Fekete kovapala, részben fehér kvareerekkel 12%
Világoszöld és piszkos-szürke „mikrogneisz”-es homokk 31%
Eózsaszín, finomszem, ill. esillámos mállott-harna (rész-

ben a grödeni típushoz közelálló) homokk (kvarcit) 4%
Barna, rózsaszín és sárga szaruk 5%
A magasabb terrasz mogyoró-diónyi világos kvarcitjainak gör-

getettségi középértéke 15 mérésbl számítva cpv = 4.1, 0.5, 5.4. A kü-

lönböz görgetettségi kategóriák a két terrasz vizsgált kvarcitjainál

hozzávetleges középértékekben a következleg oszlanak meg:
Ib" = 22%, 2a“ ^ 7%, 3b^ = 11%, 4a" = 60%.
A magasabb terrasz világos szín kvarcitjainak kb. része

likacsos, kimart felület. A kimart felület nagyobb gyakoriságára
vezethet vissza az, hogy az itteni kvareit-görgetettsóg valamivel ki-

sebb az alacsonyabb terraszénál.

A két terraszkavics tehát kzettanilag annyira megegyezik,
hogy képzdésüknél nagymértékben hasonló viszonyokat kell feltéte-

leznünk. Azonhau a magasabb terrasz anyagában a közeli eredet
karbonátos kzetek hiánya és különösen a csekélyebb szemnagyság
határozott különbségeket képvisel az alacsonyabb terrasz kavicsával

szemben. Feltételezhetjük tehát, hogy valóban két külön terraszról

és nem ugyanazon terrasz elvetett részeirl van szó.

Itt jellemezzük végül terraszaink kavicsainak jellegzetesebb

közetféleségeit. Legsajátságosabb köztük a „mikrogneisz”-szer ap-

rószemcsés szericites homokk. Ez makroszkopikusan világos zöl-
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des, vagy sárgás, igen apró szeineséjíí, többnyire iránytalan textn-

rájn, finom kvareerekkel átjárt kzetnek mutatkozik. Mikroszkopi)al

felismerhet, hogy nralkodóan 40—90p, maximálisan 400p átmérj,
tehát kevéssé egyenletes szeninagyságn A* iY//’c-szemekbl áll. A kvar-

cok egyrészén, különösen a nagyobb szemeken kismérték, túlnyo-

móan lb“-os görgetettség ismerhet fel. A kvarcszemeket vékonyan
szericifes nmszkoi'ifos-kötöani/ofj veszi körül. A kötanyagot kevés

limonitos anyag sárgásra színezi. A szeriéit- és mnszkovit-pikkelykék
közt kevesebb hioUfos és klorifos pikkely is felismerhet. A nagyobb
pikkelykék 20x80 (i átmért érnek el. Fleg ngyanesak a kötanyag
elegyrészeiként fitcniif-Hzemok is megjelennek, amelyek közül a na-

gyobbak 50 p átmérjek is lehetnek. Ez a kötanyag a kzetnek
mintegy 10 térfogat-százalékát teszi ki, míg a kvarcszemekre kb. 85%,

az egyéb ásványszemekre pedig 5% esik. Ezen ntóbbi 5%-ból leg-

alább is négyötöd rész jut a földpátokra. A föld])átok csaknem min-
dig mállottak. Xagyobbrészük az albit-törvény szerint i)oliszintetikus

savonjjú plagioklász kb. An.s Ab ,,3
összetétellel: y kb. egyenl a kana-

dabalzsam törésmutatójával, az a’ mindig kisebb annál, a kioltás az

a ra kb. merleges metszetben 15 fok körül van. Alárendeltebben nem
ikresedett ortoklász-törcáékek is találhatók. A földpátokon többnyire

szintén felismerhet enyhe görgetettség, noha átmérjük túlnyomóan
150, st rendszerint 90 p alatt marad. Elfordul nehány szem fiirma-

liti, O sötét zöldesszürke, E világos sárga i)leokroizmussal, továbbá
igen kevés oszlopos <;irA"0/í-kristályka is, egészen 50x110 p-os nagy-
ságig. A kzetet kevés és az átlagos szemnagysággal egyenl vastag
fiatalabb kvarcér járja át. Kzetüidíet tehát, bárha kétségtelenül

szedimentogén eredet, némi enyhe utólagos metamorfizáló hatás is

érte. Minthogy a para-eredet kvareszemek egymás alakját legfel-

jebb csak az utólagos krarcerek közvetlen közelében befolyásolják, a

kérdéses enyhe átalakító hatást nem tekinthetjük ersebbnek, mint
amilyen pl. a Wiener Wald flis-homokköveit érte. Inkább injekciós
metamorfózisról, ill. alacsonyabb hmérsék kovavasas oldatok ha-
tásáról, mint normális dinamometamorfozisról lehet szó.

Ez a kzetféleség a Geyecse magas-terraszainak kavicsain kívül
különösen a Kisalföld DK-i peremének a Tlakony és Vértes vidékérl
származó folyói, nevezetesen pl. a INIarcal. a Bakonyér, a Pándzsa és
a Concó által szállított régibb és fiatalabb kavicsokban és e folyók
(egykori) torkolatainak vidékén a Táuna terraszokban gyakori. Egé-
szen hasonló kzeteket találtam azonban kisebb százalékos mennyi-
ségben a Bécsi Medence általam vizsgált keleti felében, valamint a
Kisalföld nyugati részein is, a Dunának különösen az idsebb ter-

raszaiban, pl. Petronell-nél a legfelspliocén-legalsópleisztocén ka-
vicsvonulatban. Ez a kzet határozott kzettani rokonságban áll a
Bécsi Medence flis-homokköveivel is. Ha nem fordulna el a Bakony
és Vértesbl származó említett kisebb folyók hordalékában, nem ha-
boznék e kzetet jelentékeny részben a Keleti Alpoknak, különösen
a Wiener Waldnak egyes ellenállóbb mész-szegény flis-homokkövei-
vel kapcsolatba hozni. így azonban arra lehet gondolni, vájjon nem
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fordul el ez a közetféleség pl. a bakonyi mediterrán konglomerátok-
ban is. (Tudomásom szerint eddig nem írták le e konglomerátokból.)

Az idsebb terraszotkban, valamint a tudvalévén nagyrészt többszö-

rös kavicsátrakásból származott bakonyi és vértesi fiatal folyóhor-

dalékokban észlelhet viszonylag nagy gyakoriságát e kzetféleség

jelentékeny fizikai és kémiai ellenállóképességével magyarázhatjuk.

jNIakro- és mikroszkopikusan élesen különbözik e kzctféleségtl
a grödeni típusba sorolható rózsaszín, vagy vöröses homokkö-
kvarcit. E kzet homokk-jellege már makroszkopikusan is csaknem
kivétel nélkül kitnik. INIikroszkop alatt elször is a kzetnek rend-

szerint meglepen finom szemnagysága tnik fel. (A finomszemcsés
kzeteket makroszkopikusan általában durvább szemnek becsüljük,

mint amilyennek a mikroszkóp, vagy laza kzeteknél az iszapoló

elemzés is mutatja. Makroszkopikusan ugyanis csak a kb. 0.1 mm-nél
durvább szemeket vesszük észre, míg a mikroszkóp vagy az iszapolás

az esetleg iiralkodó finomabb szemcséket is kimutatja.) Kavicsaink
grödeni homokk-kvarcitja, amelyet makroszkopikusan rendszerint

0.1—0.3 mm átlagszemnagyságnak vagyunk hajlandók tartani, a va-

lóságban urakodóan 40—100, vagy 70—130 p átmérj kvarc-szemek-

bl áll. A szemnagyság jóval egyenletesebb, a szortírozottság tehát

nagyobb, mint az elbb leírt szericites homokköveknél. A szemek
egyrészén az uralkodóan Ib", st gyakran magasabb görgetettség

tisztán kivehet. A szemek nagyrésze azonban már teljesebb térkitöl-

tésre törekedve egymást is befolyásolja, vagyis kezd átkristályoso-

dást mutat. A metamorfózis tehát, bárha még a normális epimeta-

morfozis fokát sem éri el, határozottan ersebb, mint az elbb leírt

kzetféleségnél. Grödeni típusú kvarcitjaink esetében inkább enyhe
dinamometamorfozisra gondolhatunk, míg a szericites homokkövek-
nél, mint láttuk, inkábl) oldatok ill. injekciók hatását kell feltételezni.

Alárendelten muszkoi'if és kifakult biofit pikkelyek (egészen 40x170

p nagyságig) és földpát szemek is megjelennek. A földpát nagyrészt
ersen mállott, de kisebb részben még felismerhet a poliszintetikus

iker-képzdés nélküli ortoklász iy' is kisebb a kanadabalzsam törés

miitatójánál) és másrészt kevés zonás savanyú plygioklász (:y-ra me-
rleges metszeten kifelé növekv kb. 11—15 fokos kioltással az a’-hez

mérve, tehát valószínleg kb. Aiia4 Ab,, összetétel maggal s ez eset-

ben kifelé kissé még savanyúbb övvel). Más grödeni típusú homokk-
kvarcitokban ersen mállott poliszintetikus ikerlemezes savanyú
plagioklász is elfordul. Nehány tnnnalin oszlopocska, egészen 70x
120 p nagyságig, rendszerint O sötét barnászöld vagy zöldesbarna, E
világos sárga pleokroizmussal, továbbá UmonUosodott (érc-) szemek
is elfordulnak. Dlindezeket az ásvány-szemeket igen vékonyan lilás-

öarna, 1 p-nál is kisebb átmérj Unnonif-cseppecskékbl álló bevo-
nat veszi körül. IMinthogy e cseppecskék rendszerint nem állnak ösz-

sze élesebben körülhatárolt foltokká, mennyiségüket mikroszkopiku-
san meghatározni nem lehet; hozzávetleg azonban ez Vo-l térfogat-

százalékra tehet. A limonitosodott (érc és egyéb) elegyrészek meny-
uyisége viszont kb. 3%.
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A grödeni típusba sorolt homokk kismérték metamorfózisá-

val már a kvarcitok felé képez átmenetet; ezért nevezzük homokk-
kvarcitnak. A grödeni típushoz csak kzettani értelemben hasonlí-

tom, amivel azonban nem állítom, hogy mindig permkorú is lenne.

St feltételezem, hogy a kzettanilag ilyen típuséi kzetek pl. az alsó-

triász, werfeni csoportból is származhatnak. Ezek a kzetek származ-

hatnak úgy nyugatról az Alpokból, mint keletrl, a ]\Iagyar Közép
hegységbl. Figyelemreméltó e kzeteknél az egyenletes szemnagy-
ság és a szemek kicsiségéhez képest magas görgetettség, aminek
alapján a grödeni típus keletkezésénél eolikus hatás tételezhet fel.

A vöröses limonítos homokköveknek van ezenkívül egy má-
sik, rendszerint durvábbszemü, ezért többnyire mállottabb, de egyál-

talán nem metamorfizált változata is. Ez annyira mállott, hogy mak-
roszkoposan akár mállott csillámpalának is nézhetjük. A szemnagy-

ság itt nralkodóan 0.1—0.5 mm körül van. Az uralkodó /rnorcszemek

görgetettsége túlnyomóan lb--4a fok, nevezetesen 0.4 mm átmérnél
középértékben a cpv érték 4, 1, 5 körül, 0.2 mm átmérnél 7, 1, 2 kö-

rül fekszik. A kvarcszemek egymás alakját, eltéren az elbbi vál-

tozattól, nem befolyásolják. Minthogy a metamorfózisnak egyéb nyo-

ma sincs, ezért e kzetet egyszeren (limonitos) homokknek (és nem
homokk-kvarcitnak) nevezhetjük. A kvarcszemeken kívül ezekben is

találtam aláreiideltebben krisfálijospala-töredékeket (kvarcmozaik-
szemeket), ersen mállott földptot, turnialinf, apatitot, inuszkovitof,

biotifof és Umoni fosodott (érc-)szeinckef. Az egyes szemeket itt vala-

mivel nagyobb mennyiség és vasta.gabb burkot képez limonitos

kötanyag veszi körül. A limonitos kötanyag a vizsgált esetben a

kzetnek kb. 7 térfogatszázalékát teszi ki. A limonit-cseppek itt több-

nyire élesebben körülhatárolt nagyobb foltokká, st pikkelyekké áll-

nak össze. (Ezzel szemben itt a limonitos (érc?) szemek mennyisége
jóval kisebb).

Szaruköveink a Kisalföld egyéb kavicsos kzeteinek megfelel
(barna, vöröses és sárga) .szaruköveitl nem különböznek. Fleg az a
típus gyakori, amelyet uralkodóan az igen finom (kb. 2—15 p-os),

karéjosan, st ujjasán egymásbaágazó, és a hullámos kioltás által

gyakran fokozatosan egymásba átmen „szemcsés kalcedon” épít fel.

Minthogy ennek fénytörése jóval magasabb a kanadabalzsaménál, és

uralkodóan a kvarc ta-ja és í-ja közé esik, ezt az anyagot is túlnyo-
móan már kvarcnak kell tekintenünk. A kis karéjos elemek gyakran
egy-egy elmosódó 10—20 p-os gömbded, a peremeken szabályosan uj-

jazott szerkezetnek, nyilván eredetileg rodiolárhinak részeiként je-

lennek meg. Az uralkodó „kalcedonos” (kvarcos) alapanyagot meg-
lehetsen srn, ersen változó (0.01—1.0 mm-es) vastagságú kvarce-
rek járják át. Az erek vastagságával n az eret felépít kvarcszemek
nagysága is, de az erek szélein rendszerint apróbbszem kvarcsze-
mekbl álló sáv vonul végig, mintegy fokozatos átmenetet létesítve

az ér és a „kalcedonos alapanyag” közt. Az erek durvább kvarc-sze-
mei is többnyire hullámosán sötétednek és karéjosan egymásbaágaz-
uak, de elhatárolásuk határozottabb a sr „alapanyagénál”. Az alap-
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anyagban kis mennyiségben eloszolva magános s^ericií-pikkelyek (a

nagyobbak 2x15 ^-osak), f/7fl/n7-szemek, szabálytalan litnoniios fol-

tok és fleg 5—15 g-os ellimonitosodott, st hematitosodó pirif-koc-

kák és szemcsék is találhatók.

Genezis. Terraszaink korát illeten helyzetük alig hagyhat
kétséget. Azt ugyanis, hogy terraszaink mélyebb (Dnna-)terraszok-

nak vetdések alkalmával fennakadt részei lennének, kizárja kavi-

csainak a normális Duna-üledékekétl eltér kzettani jellege. Ter-

raszaink tehát, morfológiai helyzetüknek megfelelen, az ismert leg-

idsebb Duna-terraszoknál is idsel)bek. Másrészt nyilván az (idézett

monográfiámban területünkre nézve már jellemzett) rhodani oroge-

iiezis ntáni legels megmaradt képzdmények közé tartoznak. Tehát
kb. fiatalabb kozépplioeén-, esetleg legidsebb felspliocén korúak-
nak tekinthetk.

A második genetikai klérdés, hogy vájjon terraszaink illetleg

kavicsaink flnviálisak, vagy (állóvizi) parti eredetnek-e. A közelbl
nem ismert, nyilván távoli eredet kzetféleségek keveredése bizto-

san közeli eredetekkel a flnviális származás mellett szól, bárha a

parti eredetet sem zárja ki teljesen. Ugyanis ilyen összetétel parti

kavics keletkezhetett volna pl. akkor is, ha ez üledék egy ma már
teljesen erodált, egykor azonban a Gerecse e részét is borító idsebb
(pl. mediterránkorú) kavics, vagy konglomerát származéka lenne. Az
a körülmény azonban, hogy aránylag sok alacsonyabb görgetettség
kavics is van az üledékben (lásd a görg.-kategoriák szerinti megosz-
lás fenti adatait), a parti eredet valószínségét egészen lecsökkenti.

Ha ngyanis a parti erózió az ilyen szélesebb terraszok kialakítására

elegend ers, úgy az együtt-képzd kaAÜcsok nralkodóan igen ma-
gas görgetettségek lennének. Terrasznnkat tehát flnviálisnak kell

tekintenünk.

Kavicsaink kzettani összetétele és kvarcitjainak a Duna-üle-

dékeknél alacsonyabb görgetettsége azt mutatja, hoigy a terraszok

anyaga nralkodóan nem „tipikus” dunai eredet.
Kavicsunk összetétele viszont lényeges vonásai tekintetében

megegyezik a Gerecse-hegység peremétl nyugatra mintegy 20 km-re
telepített kiscsém-pusztai fúrásainkban elkülönített mélyebb kavicso-

kéval,® amelyek közvetlenül a felspliocén-korú, már normális dunai

eredet kavicsszintek alatt sztratigrafiai sorrendben következnek.

Eme kavicsoknak is a legfontosabb elegyrészei a világos szín kü-

lönféle kvarcitokon kívül a sötétszürke foltos és a rózsaszín kvareit,

a fekete kovapala, a grödeni típushoz kzettanilag közelálló rózsa-

szín homokk-kvarcit, a barna stb. szaruk és fleg a már jellemzett

,.mikrogneisz”-szer homokk. Különböznek viszont e kavicsok a

tárgyunkat képez Gerecse-hegységi magas terraszok kavicsától ab-

ban, hogy a világos, a különféle közönséges és a szemcsés kvarcitok

® Geologie dér runipfungarliindischen Kleinen Tiefebene, pp. 340—

343 .
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százalékos mennyisége Kiscsémnél nagyobi) (73—78%) és ezeknek

görgetettségi köziépértéke is magasabb. Összehasonlítás céljából a

kiscséini fúrás 8.2 ni-ébl származó kavics borsó-dión^i világos (kö

zönséges és szemcsés) kvarcitjainak görg. középértékét 15 mérés alap-

ján meghatároztam és azt cpi’=2.7, 1.0, (i.3-nak találtam. EjZ az érték

gyakorlatilag teljesen egyezik a normális kisalföldi Duna-nledéké-

vel. — Ez adatok alapján a kiscsémi mélyebb kavicsokat egy, a Ba-

kony-Vértes csoport felöl ered mellékfolyónak a Duna-üledékével

kevered lerakodásaként foghatjuk fel.

A Gerecse-hegységi magas terraszok a sztratigrafiai helyzet

alapján is megfelelnek a kiscsémi mélyebh kavicsszintnek. A Duna
felspliocén terrassza ugyanis a hainburgi áttörés vidékén már ro-

hamosan lejt, a Kisalföldön pedig a fiatalabb Duna-szintek alá sü-

lyed, de a keleti i)eremen, Gyr után maga is rijból a felszínre kerül

és fokozatosan emelked terraszként a Gerecse-hegység szélénél 80 m
relatív magasságot ér el. Innen kezdve Kéz vizsgálatai szerint az

egész tágabb értelemben vett visegrádi áttörés területén kb. ebben

a rel. magasságbaji marad. (Budapestnél azonban újból rohamosan

sülyedni kezd és a Nagyalföldöii, mint arra már monográfiámban is

utaltam, ismét a fiatalabb szintek alá kerül normális sztratigrafiai

sorrendben. A Nagyalföldön még a V i viporiis böckhi rétegeket is

uralkodóan Duna-üledékeknek gondolom a moiiografiámban már
részletesen felsorolt indokok alapján.) ^Másrészt ugyanebben a mun-
kámban utaltam arra is, hogy a Kisalföld uralkodóan sülyed me-
dencéje a középpliocén óta fokozatosan mindinkább kisebb területre

szorul. Mi következik mármost ebbl a legrégibli, a felspliocénnél

is idsebb kavicsszintre nézve! Az, hogy ez a kavicsszint még a Gyr
és a Gerecse közti peremi részen is sztratigrafiailag a felsíjliocén

kavicsszint alatt fekszik és csak magán a Gerecse-hegységen kerül a

felszínre, de itt természetesen már a legmagasabb terrasz gyanánt,’

lágy, mint azt jelen vizsgálataink igazolják.

A gerecsei magas terrasz (valamint a kiscsémi mélyebb kavics-

szint) anyagához meglehetsen hasonló hordalékot szállítottak a Kis-

alföld délkeleti pereminek kisebl) folyói, nevezetesen a dél felöl, a

Magyar Közép-hegységbl ered Marcal, a Pándzsa, a Bakonyér, és

a Concó. A jellemz „mikrogneisz”-es homokk, a sötétszürke foltos

kvarcit, a fekete kovapala, a barna szarnkö és a (grödeni-re emlékez-
tet) rózsaszín homokkö-kvarcit e folyók pleisztocén üledékeinek is

fontos elegyrészei.® St némileg hasonló ezekhez a rábaközi Répce-
Rába-Marcal-törmelékkúpnak az ártézi fúrások által meglehetsen
feltárt nagyobb mélységbeli kavicsa is: a szárföldi fúrásnak kb. 100

és 190 m mélységébl származó próbáiban a „mikrogneisz,” a sötét-

szürke foltos kvarcit és a fekete kovapala szintén lényeges elegy-

^ Lásd idézett monográfiám összefoglaló szelvényét (Abb. 29.), p.

387.

® 1. c. pp. 221—227.
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rész.® ^Mindezeket a kzeteket tehát gylátszik tiilnyomóan a Ma-
gyar Középhegység medditerrán konglomerátjaihól származtathat-
juk.

Végül távolahhi sztratigrafiai, de már nem kzettani analógia

gyanánt megemlíthetjük, hogy a Hnndsheimi-hegy.ségen is a legma-

ga.sahh dunai eredet kavicsszint felett egy, az ottani közeli déli pe-

i’emi hegységekbl származó kaviesszint következik,^® amelyet pl. a

haiuhnrgi ftemplomtól DK-re 2 km-re figyelhettünk meg.

A Gereese-hegység magas terraszainak kavicsanyaga tehát

nagyrészhen szintén dél fell, éspedig pl. a ^lagyar Középhegység
mediterrán konglomerátjaihól származhatik. E terraszok a kisesémi

mélyebb kaviesszintek körülbelüli sztratigrafiai és genetikai folyta-

tását képviselik. Éppen ezért a Gerecse magas terraszait magának az

si Danának és nem egy régi mellékfolyójának képzdményeként
lehet értelmezni. Az akkori fiatal ffolyó hordalékában még a kö-

zeli peremi területek anyaga nralkodik, úgy, hogy kelet felé elre-
haladva a távol nyugatról érkez elegyrészek rohamosan háttérbe

szornlnak. Ezért a gerecsei magas terraszok kavicsában a Dana-jel-

legek már alig ismerhetk fel.

Ilymódon mindinkább kibontakoznak a normális Dnna-idösza-
kot közvetlenül megelz, kh. fiatalabb középpliocén-kon; flnviális

id körvonalai is. Ennek az idszaknak a maradványai a rhodani
orogenezissel kialakult, azóta máig is megszakítás nélkül tartó szá-

razföldi korszak legels képzdményei közé tartoznak. Nyilván már
ebben az idben kezdett a mai értelemben vett Duna mködni. De az

orogenezis utáni kezdeti heves erózió még uralkodóan a medence pe-

remeirl származó anyagokat szolgáltatott. Csak késbb válnak túl-

nyomóvá a távolabbi nyugati területekrl, az Alpokból és a Cseh
^lasszivumból származó kavicsok a Duna hordalékában.

A gerecsei magas tei-raszokat így már a Duna-reudszer leg-

sibb képzdményei közé sorolhatjuk.

* *

Am Ostrande des Berzsek-Berges. 2 km südöstlicb von dér Ge-

meinde Lábatlan (nördliches Gerecsebirge, Ungarn) hatte Herr Dr.

S á n dór Vitális zvei bocbgelegene Scbotterterrassen entdeckt.

Aus Gefalligkeit des Entdeckers konnte Verfasser dieselben náher

untersiicben.
_

Ilire geologische und niorpbologische Lage ist teils aus beilie-

gendem Profil (siehe den ungariscben Text) zu entnehmen. (Die Ver-

Averfungslinieu Aviirden nacb einem Profil von P. Rozlozsnik
Földt. Int. Évi Jel. 1920—1923-ról, p. 57. — eingetrageu. Sie sind altér

® 1. c. p. 211.

1®
1. c. p. 266.
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als die fraglicheii Terassen). Die Terassen Hegen in einer relativen

Höhe von etwa 170 ni, bzw. 130—140 m ülier dér Donan, d. h. 100 bzw.
60—70 in über dciii annebmbaren hiesigen iNivean dér oberplioziinen

Donaiiterasse. Diese letztsre, olierplioziine entspriebt etwa dér Laaer-
berger Terrassi-e von Wien, welehe naeli neiieren Untersnchnngen des

Verfassers ebenfalls oberplioziinen Alters ist (siehe die Monographie
des Verf.-s: Geologie dér rnmpfungarlandiselien Kleinen Tiefebene,

Sopron, 1938, pp. 149. 262.) Da die Terrassen über dein Laaerberger
Xivean im Kisalföld noeh zieinlieh nnbekannt, ini Wiener Becken
aber probleinatisehen Ursprnngs sind, sind die liocligelegenen Tcr-

rassen des Gereese-Gebirges von grossem Interessé anch bezüglieh

dér Entv’ickeliingsfrage nnseres bentigen Fliiss-Systems.

Dér hanptsaehlich erbsen-nnssgrosse Seliotter dér höheren Ter-

rasse des Gereesegebirges besteht mis etwa 38% belien (ineist ge-

ineinen und selnvach-körnigen) Qnarziten, 4% dnnkelgran-fleekigen

Qnarziten, 12% selnvarzen Kieselschiefer mit weissen Qnarzadern,

31% hellgrünlichen oder gelblielien feinkrönigen „Mikrogneiss” arti-

gen serizitisclien Sandsteinen, 11% rötlichen-, brannen- und gelben

Hornstein und daraiis entstandenen rosafarbigen Qnarziten und ans

4% meist rosafarbigen, teils dem Gröderier Typns ühnlichen linio-

nitisehen Sandsteinen und Sandsteinqnarziteii. Besonders beachteiis-

wert ist dér erviilinte „iMikrogneiss”-artiger feinkörniger (dnrch-

schnittliclie Korngrösse etwa 40—90-, maxiinale etwa 400 p) seriziti-

scher Sandstein, weleber ans etwa 85% Qnarz, 4% Feldspat nndzwar
meist ans sanerem Plagioklas mit An^ mid ans wenigeren Ortboklas,

1% Tiirmalin und Zirkon mid ans eca. 10% serizitiseb-muskovitischem

Bindemittel mit Spben-körnern mid Biotit-Cblorit-Sebüppchen, l>e-

stebt.

Abnlieb ist die Zusammensetzung des Sebotters dér niedrige-

ren Hocbterrasse, weleber aber grobkörniger mid besonders in den
gröbsten Fraktionen (etAva bis Kopfgrösse) aucb mesozoiscbe Karbo-
natgesteine örtlieben Ursprnngs reiehlicb enthalt. Abrollnngsmiítel-
Avert dér erbsen-nnssgrossen belien Qiiarzite: cpv = 3.4, 0.5, 6.1,

bzAV. in dér böberen Hocbterrasse 4.1, 0.5, 5.4, Avobei sieb die einzelnen
Abrollmigen etAva Avie folgt verteilen; lb“= 22%, 2a" = 7%, 3b" =
11%, 4a" = 60%. Cea. 75%, bzAV. bei dér tieferen Terrassc 50% dér
belien Quarzite sind stark löeberig ansgelangt.

Die bescbriebenen petrograpbiseben Figensebaften AA'eisen aiif

eine fluAdatile Fntstebung des Sebotters bin. Das Scbottennaterial
— obne den Karbonatgeröllen — entspriebt fasst Amllstandig dem des
Scbotterborizontes nnmittelbar nnter dér oberpliozanen Donaiiter-
rasse in dér Bobrung Amn Kisesémpnszta am Ostrande des Kisalföld,
20 km AA'eit vöm Gerecsegebirge. Da die Horizontén dér Randgebirgs-
terrassen im Beekengebiet sebon in einer normálén stratigrapbi-
scben Lage iintereinander Hegen, sind die liocligelegenen Terrassen
des Gereesegebirges dem tiefen Scbotterborizonte Amn Kiseséminiszta
stratigrapbiseb gleieliAvertig. Das iMaterial aller dieser Sebottervor-
kommnissen entstamt möglicherAveise hauptsacblieb a'oiii Süden, meist
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etwa den mediterránén Konglomeraten des nngarischen Mittelgebir-

ges. lm erwalinten Sehottermaterial dér Bohrnng von Kiscsémpuszta
ist al)er ansserdem noch eine grössere Menge von normalen Do-
naumaterial vorhanden. Es enthiilt namlieh einen viel grösseren Pro-

zentsatz von liellen Qnarziten mit dér, dem normalen Donauquarzit-
Abrollnngs-ndttehvert ziemlich entspreeliende mittlere Abrollung
von cpv — 2.7, 1.0, G.3 bei Erbsen-Nnssgrösse.

I)ie liochgelegenen Terrassen des Gerecsegebirges gehören alsó

offenbar zn den ersten, etwa jünger-mittelpliozanen Ablagerungen
des Urdonansystems. Sie sind nnmittelbar naeh dér rhodanischen
Orogenese entstanden und enthalten infoige dér anfanglich heftigen

Erosion eine besonders hbe, und naeh Osten vorwartssehreitend
rasch znnehmende Sehnttmenge aus den hiesigen Pandgebirgen. Die
hoehgelegenen Tei’rassen des GerecsegeV)irges sind somit cca. alters-

gleich oder etwas noeh altér, als die „pralaaerberger” Donanterrasse
am Hnndsheimer Gebirge, beschrieben an dér Seite 265. u. ff. dér zi-

lierten Monographie des Verf.-s.

A NADAPI BARIT ÉS HEMATIT.

Irta; dr. Erdélyi János.

DÉR BARYT UND HAMATIT VON NADAP.

Von dr. ,7. Erdélyi.

In dem Kontakt des Granits nnd Andesits, dér im Ge-

meindesteinbrnche von Nadap (Komitat Fejér) anfgesehlossen ist,

kommen mehrere Mineralien vor, die znm Teil schon seit nngefahr

30 Jabren bekannt sind. Diese Alineralien kommen am meisten in

den Spalten nnd Hohlranmen des Andesits vor. So bat F. S c h a f a r-

z i k IMolybdanit nnd Flnorit' nnd B. M a n r i t z in zwei Abhandlnn-
gen Chabasit, Desniin, Henlandit nnd Epistilbit neben Caleit, Pyrit

und Amethyst beschrieben. “ Endlieh hat E. H u n e k Hiimatit und
Epidot gefunden.'^ Diesie interessanten Mineralien waren seit lángéin

nur mehr als Seltenheiten zu finden, da dér Betrieb des Steinbruehes

seit mehreren Jahre eingestellt Avar. Vor zAvei Jahre Avurde aher

dér Betrieb Avieder aufgenommen und ausser den schon bekannten
IMineralien fanden sieh noch einige andere, hier bisher unbekannte.

Die formenreichen Kristallfragmente des Baryts Avurden Amn
Herrn Studienrat Dr. R. Streda aufgefunden und in dankensAver-

ter Weise dem mineralogisch-petrographischen Institute dér kgl.

ung. Péter Pá.zmány Universitat Amn Budapest zr Verfügung
gesteilt.

Die 2.5—5 mm dieken Kristalle des Baryts habén sich tafel-

förmig naeh dér Basis ausgebildet. Die zr Messung gelangten Kri-




