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Abstract 

The geological background of the archaeological excavations from Sánc-hill, Százhalombatta is 
represented by Pleistocene loess deposits and Pannonian sediments, disposed on the Palaeozoic, 
Mesozoic and Palaeogene basement. The upper part of the Upper Pannonian lithologie column is 
constituted by an alternate layers of clayey silt, silty clay, sandy clay and sand layers. In the top of the 
succession a progressive enrichment of carbonate, clayey marls, marls and limy marls can be found. 
The carbonate supposed to be algal origin (algal mats and pellets). The main clay mineral is illite, and 
subordinately, montmorillonite and chlorite. In the detritic fraction, metamorphic and volcanic quartz 
grains dominate, together with feldspar, mica and lithic fragments. In the carbonate rocks, diagenesis 
- i.e. the recrystallisation of the micrite and the silica separation - had already begun. 

In the Upper Pliocene sands and sandstones, a high quantity of lithic fragments (i.e. limestones, 
dolomites, volcanic rocks, metamorphic ones, sandstones) appears. 

Based on structural and mineralogical observations, during the final time of the Late Pannonian, 
the examined rocks were sedimented in a large, but shallow margin of the Pannonian Lake, without 
a significant detritic supply, but with an intense algal carbonate production. 

The clayey-silty deposits constituted valuable raw material of the Százhalombatta Brickworks, 
which was closed in the 60s. It is probable that the inhabitants of the tell-type Bronze Age settlement 
used this clay (for pottery, bricks and adobe) which occurs in some of the clayey levels which outcrop 
in the nearby area 

Összefoglalás 

A százhalombattai ásatások helyszínének földtani felépítését a paleozoos és mezozoos valamint 
későbbi, tercier aljzatra ülepedett pannóniai korú üledékek és a pleisztocén homokos lösz jelenléte 
jellemzi. A felső-pannoniai rétegsor legfelső részét agyagos kőzetlisztből, kőzetlisztes agyagból, 
homokos agyagból és homokból álló rétegek váltakozása képezi, amelyben végül feldúsul a 
(feltehetően algás eredetű) karbonát, az agyagmárgától a mészkőig. Az agyagos üledékek fő 
agyagásványa az illit, mellette megjelenik a montmorillonit és az klorit. A törmelékes frakcióban 
metamorf és vulkáni eredetű kvarc, földpát és csillám, valamint jelentős mennyiségű kőzettörmelék 
van. A karbonátos kőzetekben látható a diagenetikus (mikropátitos) karbonát-átkristályosodás és a 
kovakiválás. 

A felső-pannóniai agyagos-kőzetlisztes-karbonátos üledékeket fedő, felső-pliocénként(?) 
elkülönített homok- és homokkő-rétegek jellegzetessége a nagy mennyiségű földpát- és 
kőzettörmelék, köztük a távolabbi környezet vulkáni kőzeteiből származó anyag és a kis mennyiségű 
széntöredék. 

A vizsgált pannóniai üledékek sekélyvízmélységű, tavi környezetben rakódtak le, időközönként 
jelentős algás karbonátképződéssel. 

] Magyar Állami Földtani Intézet, H-1143 Budapest, Stefánia út 14. 
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A pleisztocén löszréteg alján egy homokos szint, valamint a hajdani talajvízszintet jelző 
mészkiválások láthatók. 

Az agyagos-kőzetlisztes rétegek a már bezárt százhalombattai téglagyár nyersanyagát képezték. 
Valószínű, hogy az itt található anyagot az ásatások által feltárt bronz-kori település lakói is használták 
edénykészítésre vagy építkezésre. 

Bevezetés 

A hatvanas évek elején a századelőtől folyamatosan működő százhalombattai 
téglagyár bányagödrében a fedőréteg eltávolításakor különböző régi tárgyak 
kerültek elő. Ezek után 1963-ban K O V Á C S Tibor archeológus, a Nemzeti Múzeum 
megbízásából leletmentést végzett a bányagödröt lehatároló Sánc-hegy területén 
(1. ábra). Az ásatások, amelyeket később a százhalombattai Matrica Múzeum 
folytatott ( P O R O S Z L A Y 1996) , egy tell-tipusú települést tártak fel, gazdag 
leletanyaggal, amely a bronzkori Nagyrév, Vatya és Koszider kultúra (Кг. е. XV-
XIX. század) jelenlétét bizonyította. 

1. ábra. A vizsgált terület helyzete. 
Fekete négyszög: a Sánc-hegy és 
közvetlen környezete. 

Fig. 1. Location of the research area. The 
black rectangle marks the Sánc Hill and 
its surroundings 

A leletek között fontos információhordozók az agyagból készült tárgyak és 
épületrészek. Minden valószínűséggel a település lakói ismerték és használták a 
jelenkorban is értékes kerámiai nyersanyagot, a késő-pannóniai korú agyagos 
üledéket. 

Mindezek után nem tűnik érdektelennek a település helyszínéül szolgáló 
terület földtani felépítését, a település alatt és közvetlen közelében megjelent 
üledékek ásvány-kőzettani sajátosságait és ezzel kapcsolatban az üledékeket, 
mint ásványi nyersanyagokat bemutatni. A százhalombattai Matrica Múzeum 
kérésének eleget téve, az eredményeket az alábbiakban szándékozom ismertetni. 
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A regionális földtani környezet 

A vizsgált terület alaphegységi képződményei a Budai, a Vértes és a Velencei
hegységekben jelennek meg szálban, a területtől 30-50 km távolságra. Ott a 
Dunántúli Középhegység felszínre kibúvó rögei láthatók, paleozóos és triász 
korú képződményekkel, amelyek a vizsgálati területen valószínűleg 500-1200 m 
mélységben fekszenek a jelenlegi terepszín alatt (RÓNAI & SZENTES 1972). 

Itt a felszínen csak felső miocén (felső-pannóniai), felső-oligocén(?), pleisztocén 
és holocén korú üledékek találhatók. 

Az alaphegység és a kainozoos üledékek, amelyek a Dunántúli-középhegy
ségben ismeretesek, a Százhalombattán megjelenő pannóniai és főleg az azt fedő 
homokos-homokköves felső-pliocén(?) üledékekben mint kőzettörmelékek nagy 
mennyiségben azonosíthatók. 

A terület rétegtani felépítése 

A vizsgált területen késő-miocén (késő-pannóniai), késő-pliocén(?), pleisztocén 
és holocén korú rétegek ismeretesek (2. ábra). 

A késő-pannóniai korú üledékek helyi rétegsora 

Mivel hogy az üledékekből kormeghatározáshoz értékelhető ősmaradvány 
nem került elő, a szerző a korokat kiadott térképek és irodalmi adatok alapján 
valószínűsítette (GAJDOS et al.1983). A következőkben leírt kőzetlisztes-agyagos 
üledékeketlitológiai jellemzői alapján a szerző a Dunántúli Formációcsoport 
Zagyvái Formációjába sorolta és korát késő-miocénnek, késő-pannóniainak 
minősítette. A besorolás összhangban van JÁMBOR . (1985) 1:500.000-as pannóniai 
térképsorozatán ábrázoltakkal és RÓNAI & SZENTES (1972) 200.000-es térképével is. 

Az agyagbányászattal kapcsolatos célkutatás során (Koós 1975) lemélyített 7 
fúrás egy 35 m vastag agyagos-kőzetlisztes, homokos betelepüléseket is 
tartalmazó rétegsort haránttolt, amelyet egy változó vastagságú márgás-meszes 
szint követ. Megjegyzendő, hogy a fúrásokat követően, majdnem az egész 
rétegsort leművelték, úgyhogy a megfelelő rétegek szálban csak a bánya 
rézsűjében találhatók. A részletes rétegsort, alulról felfelé a 3. ábra szemlélteti: 

1. 5 m-nél vastagabb szürke, kemény kőzetlisztes agyagréteg, amely végig 
követhető szálban a Duna-part omlásaiban is; 

2. 2 - 3 m vastag, szürkéssárga, finoman rétegzett agyagos homok, amely DNy 
felé kettéválik, egy alsó agyagrétegre és egy felső kőzetlisztes agyagrétegre; 

3. kb. 1,5 m-es finom, plasztikus, rétegzetlen, sárgásszürke agyagréteg, amely 
délkelet felé folyamatosan megvastagodik és benne egy 0,5-1 m vastag világosabb 
színű kőzetlisztes agyag-betelepülés jelenik meg; 

4. 3-A m vastag, világosszürke, rétegzett, helyenként csillámos kőzetlisztes
homokos agyagréteg, amely ENy felé folyamatosan átmegy kőzetlisztes 
homokba; 

5. Erre egy 4 - 6 m vastag, sötétszürke, réteges kőzetlisztes agyag települ, 
helyenként keményebb márgás részekkel, centiméteres (algás eredetű) 
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mészkonkréciókkal. A réteg ÉNy felé folyamatosan átmegy egy világosszürke 
agyagba; EK felé elhomokosodik. 

2. ábra. A százhalombattai Sánc-hegy és környéke földtani vázlata. 1. alluvium; 2. pleisztocén 
lösztakaró; 3. felső-pliocén(?) homok és homokkő; 4. felső-pannóniai kőzetlisztes agyagmárga, 
mészmárga és algás mészkő; 5. s százhalombattai volt téglagyár agyagbányája; 6. archeológiai 
ásatások 

Fig. 2 Geological sketch of the Sánc Hill, Százhalombatta and its surroundings. 1 alluvium; 2 Pleistocene loess 
cover; 3 Upper Pliocene(?) sands and sandstones; 4 Upper Pannonian silty-clayey marls, lime marls and algal 
limestones; 5 clay quarry of the former brickworks of Százhalombatta; 6 archeological excavations 



DNy ÉK 

3. ábra. Földtani szelvények a százhalombattai felső-pannóniai üledékekben, Koós (1975) után, módosítva. 1. homok; 2. homokos agyag; 3. agyagos homok; 
4. kőzetlisztes agyag és agyagos kőzetliszt; 5. agyagos-homokos kőzetliszt; 6. agyag; 7. algás eredetű mészgumók; 8. kutatófúrás; 9. feltöltés; 10. talajvíz-szint; 
V vető. A bekarikázott számokkal jelzett rétegek leírása a szövegben található 

Fig. 3 Geological sections through the Upper Pannónián deposits, after Koós (1975), with modifications. 1 anas; 2 sandy clays; 3 clayey sands; 4 silty clays and clayey silts; 
5 clayey-sandy silts; 6 clays; 7 algal lime concretions, 8 researching borehole; 9 replenishment; 10. groundwater table; V. fault. The description of the levels, marked by encircled 
numbers, is done in text 
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6. Ezt 7 -8 m vastag, szürkésbarna, plasztikus, tömeges agyagréteg fedi, 1-1,5 m 
vastag homokos agyag-betelepüléssel, amely DK felé kőzetlisztbe megy át, DNy 
irányban agyagos homokba és homokos agyagba fogazódik. Az agyagban 
deciméteres sötétbarna agyagmárga-betelepülések is találhatók; 

7. Az agyagos összletet közel 10 m vastag, rétegzett, fakó szürkéssárga 
kőzetlisztes agyagréteg zárja. Ez a réteg jól látható a bányagödör ÉNy-i 
rézsűjében, ahol benne keményebb, márgás betelepülések is megjelennek; 

8. A fúrásokban megkutatott rétegsor 5-7 m vastag, szürkéssárga, fimom-
szemcsés, csillámos homokréteggel zárul, amelynek felső része a bányagödör 
északi rézsűjében jól követhető; 

9. A bányagödör falán a felső-pannóniai emeletet 4 - 6 m vastag, világosszürke 
színű, aránylag kemény, deciméteres elemi rétegekből álló márgás (mészmárga, 
agyagmárga) összlet, majd a márgaréteg fölött 0,8-1,2 m vastag, piszkosfehér 
színű, morzsás mészhomok-mészaleurit réteg zárja le. A mészréteg felső felületét 
limonittal impregnált kéreg borítja, amely végig követhető a Sánc-hegy alatti 
szakadék mentén. 

A késő-pliocén (?) korú üledékek 

A fent leírt rétegsort a bányagödör rézsűjének felső részén, a bánya és a 
Téglagyár-árok közötti meredek gerincen található. A felső-pannóniai márgás-
meszes réteget lezáró limonitos kéreg fölött közepes szemcseméretű, szürkés
sárga homokréteg fekszik, amely az említett gerincen 5-8 cm vastag, lencsés 
kifejlődésű, piszkosfehér mészaleurit-betelepüléseket tartalmaz. Erre telepszik a 
gerinc felső részén, eróziós tanúként kiemelkedő laza, közepes szemcséjű, világos 
szürkésbarna, réteges, meszes homokkő, amely egyenetlen, limonitosodott 
eróziós felülettel ér véget. Azonos kinézetű és összetételű homokkő-tömbök 
találhatók a Duna magaspartját átszelő árkokban, a magaspart alján húzódó 
lejtőtörmelékben, valamint a sánc-hegyi bronzkori település kőzetanyagában is. 
Az összlet korának megítélése - kövületek hiányában - bizonytalan. A 
következőkben bemutatunk három lehetséges időbeli értelmezést: 

1. Az összlet kora késő-pannóniai és a Zagyvái Kavics Formációval korrelál
ható. Ez esetben a 4. ábrán feltüntetett vető egy az agyagbányában talált (kvarter 
előtti) vetőknek felel meg; a homok és homokkő, és az alatta lévő mészhomok, Ш. 
mészmárga közötti diszkordancia valójában egy keresztrétegzett összlet 
talpfelülete; 

2. Az összlet egy alapvetően új üledékciklushoz tartozik; e mellett szól a 
merőben más szemcseösszetétel és a szemcsék, főleg a kőzettörmelékek jellege, 
kőzettani összetétele valamint a gyakori, áthalmozott kőszéntöredékek; a homok 
(homokkő) réteg egy valódi szögdiszkordancia-felületre telepszik, egy csonka 
pannóniai rétegsorra, amelyből hiányzik a felső-pannóniai rész; ugyanakkor nem 
megy túl a pliocén-kvarter határon, tehát - mutatis mutandis - a felső-pliocénhez 
kell sorolni. Ez esetben a réteg azonosítható a RÓNAI & SZENTES (1972)-ben 
Százhalombatta és Érd határában leírt masztodontos, pliocén korú kavicsos
homokos agyagrétegekkel. 
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4. ábra. Oszlopszelvények a téglagyári bányagödör nyugati rézsűjén. 1. talaj; 2. homokos lösz; 3. löszös 
homok; 4. homokkő; 5. homok; 6. mészlencsék (m), meszes homokkő-konkréciók (h); 7. algamész, 
algamészkő; 8. márga, mészmárga; 9. kőzetlisztes agyagmárga; 10. minta helye és száma; Fe. 
limonitkéreg; V vető; Qh, holocén; Qp, pleisztocén; Pl(?), felső-pliocén; Pn, felső-pannóniai 

Fig. 4 Lithologie columns from the western wall of the brickwork quarry. 1 soil; 2 sandy loess; 3 loessy sands; 4 
sandstones; 5 sands; 6 lime lenses (m) and lime sandstone concretions (h); 7 algal limes and limestones; 8 marls, 
limy marls; 9 silty-clayey marls, 10 location and number of samples; Fe, limonite crust; V. fault; Qh, Holocene, 
Qp, Pleistocene; PI. Upper Pliocene; Pn. Upper Pannonian 

3 . Az összlet a pleisztocén alját képezi és szinkron a JASKÓ & KORDOS ( 1 9 9 0 ) által 
leírt, kis foltokban a Duna jobb partján is jelen lévő, őslénytanilag is dokumentált 
homokos-kavicsos öszlettel. Ennek ellentmond a (szintén pleisztocén) homokos 
lösztől eltérő, szedimentológiai, petrográfiai, genetikai és diagenetikai jelleg, a 
homokos homokköves összletet záró eróziós felület, amelyre a lösz települ és 
főleg a kvarter-előtti korú vető(k) jelenléte. 

Mindezek figyelembe vételével - a konkrét bizonyítékok előtt nyitva hagyva a 
témát - szerző a késő-pliocén kort tartja legvalószínűbbnek és a továbbiakban is 
erre fog hivatkozni. 

A pleisztocén korú üledékek 

A bányagödör peremén a pleisztocén mindössze 0 , 3 - 1 m vastagságban jelenik 
meg. Anyaga sárga, oszlopos elvállású, rétegzetlen, finomszemcsés löszös 
homok, az alsó, finomhomokos felében mészlepedékkel, mészkonkréciókkal. 
Nyugat felé a löszréteg jelentősen megvastagodik; a Sánc-hegytől kb. 1 km-re a 
villanyoszlopoknak ásott gödrök feneke ( 1 , 5 - 2 m) még nem érte el a lösz feküjét. 
2 - 2 , 5 m vastag löszös homok képezi a Duna magaspartjának legfelső rétegét a 
téglagyártól északra és délre egyaránt. 
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A holocén üledékek 

A holocénhez tartozik a területet fedő homokos talajréteg, de meg kell 
jegyezni, hogy a pleisztocén löszös homok és a talajréteg alsó szintje között az 
átmenet folyamatos, tehát a helyben lévő talaj a löszös rétegen jött létre. A Sánc
hegy alatti halmok viszont bolygatott szerkezetűek, bennük a természetes, 
ásványi komponensek mellett az emberi tevékenységre utaló töredékek: faszén, 
tégla és salakdarabkák is jelen vannak. Ez a réteg képezi az archeológiai 
kutatások tárgyát. 

Úgyszintén holocén korúak a Duna magaspartját kísérő lejtőláb- és 
lejtőüledékek valamint a folyó parti zátonyai (2. ábra). 

Tektonika 

A fúrási adatok korrelációja és a rézsűn, valamint a Duna magaspartján tett 
megfigyelések alapján látható, hogy a pannóniai üledékek 2-5°, DNy-i dőlésű 
monoklinálist képeznek, helyi jellegű, néhány m amplitúdójú hullámokkal, 
fodrokkal, amelyek valószínűleg az üledék differenciált tömörüléséből adódtak. 
A bányagödörben annak idején egy ENy-DK csapásirányú vetőt figyeltek meg, 
amely a fúrásokban 1-1,5 normál elvetési távolsággal jelenik meg (3. ábra). 

A téglagyár bányagödre és a Téglagyár-árok közötti gerincen feltárt felső-
pliocén (?) 2-3°-os ÉK-i dőlésű homok- és homokkő-rétegeit egy 65°-os dőlésű, 
EK-DNy csapásirányú, kb. 5 cm normál elvetési távolságú vető szeli át. A vetőrés 
piszkosfehér, porszerű, helyenként lencsés-dörzstükrös szövetű mésszel van 
kitöltve. 

Üledékföldtani sajátosságok 

Az üledékek sajátosságainak megismerése céljából a feltárásokon végzett 
észleléseket, a saját mintáink, valamint a százhalombattai téglagyár célkutatása 
során vett minták szemcse és karbonát elemzéseit vettük igénybe (I. táblázat). 

A felső-pannóniai üledékek 

Granulometriai szempontból a pannóniai rétegsor igen változatos képet mutat. 
A kutatófúrások által harántolt, fentebb leírt rétegsorban megjelennek a 
homokos, kőzetlisztes és agyagos üledékek, valamint ezek köztes összetételű 
keverékei. Az üledékoszlop egészét véve, az uralkodó üledék a kőzetlisztes agyag 
melyet az agyagos kőzetliszt, az agyagos, ill. kőzetlisztes homok és kis mennyi
ségben a tiszta („szín")-agyag, illetve a kőzetliszt követ. A kerámiagyártás 
szempontjából e különböző összetételű rétegek keveréke megfelelő durva
kerámiai nyersanyagot jelentett. 

A felső-pannóniai üledéksor rétegei, amint az a kutatófúrások adataiból 
kiderül, lapos, lencsés kifejlődésűek. Egyesekben finom rétegződés észlelhető, 
mások viszont homogének és rétegzetlenek. A réteglapokon rendszerint megnő 
a csillámtartalom. Az átmenet egy adott üledéktípusból a másikba folyamatosan 
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Table 1 Results of sedimentological analyses 

Sorszám Minta 
száma 

Rétegtani 
szint 

Szemcseeloszlás, % Kalcit 
% 

Dolomit 
% 

Üledék 
neve 

Sorszám Minta 
száma 

Rétegtani 
szint Agyag Kőzetliszt Homok 

Kalcit 
% 

Dolomit 
% 

Üledék 
neve 

1 3 pleisztocén 23,0 24,0 52,2 13,0 5,0 löszös homok 
2 4 felső-pliocén(?) 7,3 6,2 86,1 1,0 0,0 közepes homok 

3 5 felső-pannóniai 30,2 53,8 14,1 29,0 4,0 agyagos-márgás 
kőzetliszt 

4 8 íelső-pannóniai 22,4 69,6 7,3 20,0 6,0 agyagos-márgás 
kőzetliszt 

5 12 pleisztocén 18,7 39,4 41,5 18,0 3,0 
löszös, meszes 
homok 

6 14 felső-pliocén(?) 9,7 20,4 69,8 67,0 1,0 kőzetlisztes 
mészhomok 

7 15 felső-pliocén(?) 7,1 13,4 79,0 19,0 3,0 közepes homok 
8 16 felső-pannóniai 57,6 23,5 18,9 2,00 0,0 kőzetlisztes agyag 
9 3/1975 felső-pannóniai 78,0 14,0 8,0 4,0 0,0 agyag 

10 4/1975 felső-pannóniai 22,0 52,0 26,0 5,0 1,0 homokos kőzetliszt 
11 7/1975 felső-pannóniai 45,0 18,7 55,0 4,0 2,0 agyagos homok 
12 12/1975 felső-pannóniai 32,6 48,8 18,6 2,0 0,0 agyagos kőzetliszt 
13 17/1975 felsö-pannóniai 64,3 28,5 7,2 0,0 0,0 Kózetlisztes agyag 

Az 1-8 mintákat a MÁFI szediment laboratóriumában, a 9-13. mintákat a Tégla- és Cserépipari 
Egyesülés laboratóriumában elemezték (Koós 1975) 

történik, például a 3 , az 5 . és a 6 . rétegek esetében. Az átmenet a homoktartalom, 
ill. a kőzetliszttartalom megnövekedésével vagy csökkenésével megy végbe, a 
felső szinteknél pedig a karbonát-tartalom feldúsulásával. 

Megjegyzendő, hogy a részben lemúvelt rétegek karbonáttartalma csekély, 
átlagban 5 % alatt volt. A felső szintekben, különösen az általunk 8 . (homok) és 9 . 
(mészmárga) szám alatt leírt rétegekben a karbonáttartalom a többszörösére nő, 
az agyagmárgától a majdnem tiszta mészkőig. Ez a felhasználó szempontjából 
meddőnek számított és a bányászat során el kellett távolítani; jelenleg csak a 
bányagödör rézsűjében látható, valamint törmelékekben, a meddőhányón. Az 
ásatások során előkerült szegletes kődarabok egy része a leírtakhoz hasonló 
márgás mészkő (1. POROSZLAY 1 9 9 6 ; 6 . ábra) 

A felső-pliocén (?) üledékek 

A felső-pliocén üledékek homokos jellegűek. A homokfrakción belül az apró és 
azt követően a közepes szemcseméret az uralkodó. A homokkő szemcséi 
általában durvábbak a nem cementált homokénál. A homokba betelepült mész-
homok-mészaleurit rétegek szemcséi valójában sokkal finomabbak a homokénál, 
de a szitálás eredményét a sok, összetapadt, részben mészkonkréciókká cemen
tált, durvább szemcseméretű alkotóelem deformálta. 

A homok és a homokkő a feltárásokban centiméteres vastagságú, egyenletes, 
sima felületű rétegeket képez, a rétegen belüli homogén szemcseeloszlással, a 
réteglapokon csillámmal, kevés szenes növényi nyommal. 

Az üledék karbonáttartalma csak az egyik homokmintában jelentős és 
természetesen a homokba betelepülő mészlencsék esetében. 

I. táblázat. Szedimentológiai vizsgálatok eredményei 
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A pleisztocén üledék 

A megvizsgált két minta a löszös homokra jellemző szemcseösszetételt mutat, 
a kőzetlisztes és homokos részek aránylag egyenletes eloszlásával egész a 0 , 2 - 0 , 3 
mm-es frakcióig. Mindkét mintában jelentős a karbonáttartalom, amely a réteg 
alsó szintjén megjelenő mészlepedékhez, mészkonkréciókhoz kötődik. 

Az üledékek ásványi-kőzettani összetétele 

Az üledékek ásványtani összetételét mikroszkópos (II. táblázat) (vékonycsiszo
latos és binokuláris) módszerekkel, valamint röntgendiffrakciós elemzéssel 
tanulmányoztuk, a Magyar Állami Földtani Intézet ásványtani laboratóriu
mában. 

A felső-pannóniai üledékek 

Üledékkőzettanilag a felső-pannóniai képződmények a törmelékes kőzetekhez 
tartoznak, változó mennyiségű karbonáttartalommal. Szövetük pélites, aleuro-
pélites vagy pszammitos (aleuro-pszammitos), a karbonátos kőzetek szövete 
mikrites. Szerkezetük rétegzetlen vagy síkrétegzett. 

A kerámiai nyersanyagként is használt aleuritos (kőzetlisztes) agyag ( 1 6 . minta) 
alapanyaga egy irányított szövetű, igen apró lemezkékből, vagy helyenként 0 , 0 2 
mm-es göböcskékből, pétietekből összetevődő agyag. A nagyobb ( 0 , 1 - 0 , 3 mm-es), 
barnás burkolatú pelletek koprolit-jellegűek (BALOGH. 1 9 9 1 ) . Az agyagban apró, 
szegletes kvarcszemcsék, szilánkok fekszenek, hosszú oldalaikkal az agyag 
irányítottságát követve, pasztákba, lencsékbe feldúsulva. Kis mennyiségben jelen 
van a földpát, a muszkovit, a biotit, a klorit, járulékos ásványok és jelentős 
mennyiségű vörös homokkő- és agyagkő-törmelék. A muszkovit-lapocskák 
helyenként feldúsulnak, irányítottságuk rajzolja ki a réteges szövetet. A 
mintában a szerves eredetű maradványokat monoaxon szivacstűk és néhány 
kalcedon fitolit képviseli. 

A három minta röntgendiffrakciós vizsgálata kimutatta (III. táblázat), hogy az 
agyagos frakció főleg illitből és muszkovitból áll, elég magas kvarc-tartalommal. 
Jelentős a 1 6 . minta montmorillonit-tartalma, valamint a két márgában ( 5 . és 7. 
minta) a kalcit és mellette a dolomit részaránya. 

A késő-pannóniai korú finomszemcsés homok fő komponense a gyengén 
koptatott, szegletes, esetenként szilánkos, metamorf (tejfehér, szürke) és vulkáni 
eredetű (színtelen, átlátszó) kvarc, néha barnásvörös limonitos kéreg-marad
ványokkal. Jelentős mennyiségben ( 1 0 - 1 5 % ) találunk földpátot: üde, rózsaszínű 
káliföldpátot, bontott plagioklászt. Aránylag kevés a muszkovit és a biotit. 
Számos karbonátos és nem karbonátos kőzettörmelék jelenik meg, köztük 
bontott vulkáni üveg és horzsaköves riolit vagy riolittufa. 

A márgás jellegű üledékekben a karbonát igen finom szemcsékként, vagy e 
szemcsék csoportosulása révén létrejött lencseszerű aggregátumokban jelenik 
meg. Jelentős mennyiségben találunk mészkő-törmeléket a márga homokos 
szemcsefrakciój ában. 
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Table II Results of microscopical analyses 

Szám 
Minta 
száma 

Rétegtani szint Kőzet 

1 4a felső-pliocén (?) 
arkózás, mészkőtörmelékes homokkő-
konkréció 

2 4b felső-pliocén (?) 
mikrites-agyagos alapanyagú, mészkőtör
melékes homokkő konkréció 

3 5 felső-pannóniai márgás mészaleurolit 
4 6 felső-pannóniai algás pelmikrit 
5 8 felső-pannóniai márgás aleurolit 

6 9 felső-pannóniai 
mikrites alapanyagú algamészkő egy márgás 
homokkőlencsével 

7 11 felső-pliocén (?) 
litoklasztos, meszes, f inom-középszemcsés 
homokkő 

8 15 felső-pannóniai kőzetlisztes márga, algapelletekkel 
9 16 felső-pannóniai finomréteges, kőzetlisztes agyag 

A finomszemcsés karbonát az üledék alapanyagát képező agyagásványokkal 
társul, együtt gyengén irányított, helyenként folyásos szövetet rajzolnak ki, 
örvényszerű képződményekkel (8. minta, I. tábla, 1). Ezt valószínű, hogy a még 
friss, plasztikus üledékben történt rétegközi anyagszállítás, csuszamlás 
eredményezte (Balogh, 1991). A márgák kőzetlisztes, ill. homokos frakcióit a 
kvarc, kis mennyiségű földpát, csillámok és jelentős részarányban a karbonátos 
és nem karbonátos kőzettörmelék képviseli. Szerves maradványokként 
szivacstűket és alga-pelleteket találtunk. 

A felső, karbonátdús szintek között homokos mészkő jelenik meg (9. minta), 
amelyben igen finom szemcsés (mikrites) alapanyagban kvarc, muszkovit, 
káliföldpát, járulékos ásványok, kevés 
kőzettörmelék található (/. tábla, 2). A 
szerves eredetű szemcséket alga-
pelletek képezik. Az alapanyag in
homogén: különböző színű és össze
tételű, törmeléket és agyagásványokat 
tartalmazó sávok, lencsék vagy 
szabálytalan körvonalú zónák jelennek 
meg: a recens üledékekben az ilyen 
szerkezet a szubtidális zónában, a 
hullámsáv alján, 10 m-nél nem 
mélyebb vízben jön létre ( W I L S O N 
1978). 

A kőzetben megkezdődött a 
mikropátitos átkristályosodás és a 
(diagenetikus eredetű) kova és opál-
kicsapódás, erekben, apró lencsékben. 

III. táblázat. Felső-pannóniai üledékek 
röntgendiffrakciós vizsgálatai 

Table III X-ray diffractometric analyses of the Upper 
Pannonian sediments 

Minta száma 5 8 16 
Ásvány % % % 
Montmorillonit 5 2 25 
lUit/szmektit 3 5 6 
Illit-t-muszkovit 16 14 28 
Klorit 6 8 6 
Kvarc 31 28 21 
Káliföldpát 2 2 1 
Plagioklász (albit) 4 5 2 
Kalcit 22 26 2 
Dolomit 5 6 
Hematit 1 1 1 
Goethit 2 2 
Pirit 2 
Amorf fázis 3 3 4 
Összesen 100 100 100 

Készítette KOVACS-PÁLFFY P és BARÁTHNÉ SINYEI 

К. (МАИ, Budapest) 

II. táblázat. Mikroszkópos vizsgálatok eredményei 
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5. ábra. A 8. sz. minta röntgendiffrakciós diagramja, mm - montmorillonit; i/s - illit-szmektit 
kevertszerkezetű ásvány; i, fflit (és muszkovit); k, kaolinit; chl, klorit; ab, albit; kf, káliföldpát; c, kalcit; 
dol, dolomit; h, hematit, q, kvarc 

Fig. 5 X-ray diffractograme of sample No. 8. mm, montmorillonite; ils, illite-smectite mixed layer; i, illite (and 
muscovite); k, kaolinite; chl, chlorite; ab, albite; kf, K-feldspar; c, calcite; dol, dolomite; h, hematite, q, quartz 

A karbonáttartalom a sztöchiometrikus karbonátásványok, a kalcit és kis 
részarányban a dolomit jelenlétéhez kapcsolódik. 

A felső-pannóniai üledéksor legtetejét képező laza, krétaszerű mészrétegből 
vett keményebb szeparáció anyaga finomszemcsés mészkő, pelmikrit, amely 
mikrites alapanyagból és szabálytalan, vagy gömbölyded, helyenként héjas 
szerkezetű alga-pelletekből áll, valamint kevés, igen rossz megtartású ostracoda-
héjból. A karbonátot kalcit képviseli, minimális magnézium-tartalommal. A 
törmelékes anyag jelentéktelen mennyiségű, finomszemcsés kvarcból, néhány 
földpát-töredékből és muszkovit-lemezkékből áll. 

A felső-pliocén(?) üledékek 

A késő-pliocénnek feltételezett korú üledékek szövete pszammitos, szerkezete 
rétegzett, síklemezes, a vizsgált rétegsor felső szintje cementált, alsó szintje laza, 
kötetlen, helyenként decimétert nem meghaladó homokkő-konkréciókkal. 

A kőzet fő alkotója a kvarc, amely részben koptatott, lekerekített, részben 
szögletes szemcsékben jelenik meg, gyakorta meszes vagy limonitos kéreg
foszlányokkal. A homokban gyakoriak a kristálylapos, víztiszta vulkáni (riolit-) 
eredetű kvarcszemcsék (12. minta). A homokkőben a hullámos kioltású, 
metamorf kvarc dominál. Jelentős mennyiségű a földpát: üde mikroklin, 
gyengén bontott plagioklász. A csillámokat a muszkovit és a helyenként 
kloritosodott biotit képezi. Számos járulékos ásványszemcse is található, így 
apatit, epidot, titanit, rutil, ortit, gránát, turmalin és opak szemcsék. Ugyancsak 
jelentős a kőzettörmelék mennyisége, kivált a karbonátos kőzeteké: dolomit, 
pátitos és mikropátitos mészkő, organoklasztos mészkő, lumasella, karbonáttal 
helyettesített magmás kőzet vagy üveg. A nem karbonátos kőzettörmelékek 
közül említendők a különböző bontású, savanyú, intermedier és bázikus vulkáni 
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kőzetek szemcséi. Elég gyakori az apró, szögletes vagy gyengén koptatott 
kőszéntöredék. 

A homokkő cementje helyenként zónás, póruskitöltő mikrites-mikropátitos 
karbonát, agyagásványokkal társulva (4b minta), a lazább homokkőben hártya
vagy meniszkusz-jellegű agyagos mikrit (4a és 11. minták, I. tábla, 3, 4). 

A homokkőben centiméteres lencséket, ereket képező meszes anyag igen 
finom szemcséjű, esetenként milliméteres konkréciókba tömörülő karbonát (14. 
minta). Valószínű, hogy a közvetlen alatta fekvő mészrétegből lett áthalmozva. 

A pleisztocén üledék 

A löszréteg aljából vett 3. sz. minta finomszemcsés homok. A fő alkotórésze a 
koptatott, helyenként csiszolt, metamorf eredetű szürkés kvarc, amely szegletes, 
víztiszta vagy áttetsző, tej színű kvarccal, kevés, lekerekített földpáttal és 
szórványos muszkovit-lapokkal társul. A járulékos ásványok néhány gránát- és 
cirkon-szemcsére korlátozódnak. A > 0 , 3 mm-es frakcióban riolittufa, bontott 
intermedier vulkáni kőzet és kloritos pala-töredékek jelennek meg, valamint 
gumós mészkonkréciók. 

Az üledékek képződése 

A jelen tanulmány célját képező vizsgálatok alapján betekintést nyerünk a 
vizsgált kőzetek keletkezésének és elváltozásainak bizonyos aspektusaira. 
Kitűnik, hogy a feltárt késő-pannóniai korú üledékek a kis energiájú partvonaltól 
nem túl távol, egy csendes vizű, mind sekélyebb és sekélyebb medencében 
ülepedtek le, ahova az idő folyamán változó irányú és erejű áramlások hordták 
be a szárazföldről származó, javarészt finomszemcsés anyagot. 

A pannóniai „tenger" a Peremartoni Formációcsoportot fedő deltarendszer 
feltöltődése által folyamatosan elsekélyedett (Jámbor et al., 1988). A kőzettani 
vizsgálatok alapján kitűnik, hogy a felső-pannóniai rétegsor tetejét képező, 
lényegében agyagos-kőzetlisztes, lágy üledék iszapfaló lényekben nem túl 
gazdag, enyhén lejtő édesvízi üledékgyűjtőbe rakódott le, amelyben helyi 
jellegű, kis méretű, szingenetikus rétegcsuszamlások történtek. Területünkön a 
sekély vízzel borított fenéken megjelentek a meszes algaszőnyegek (a fotikus 
zónában, tehát 50 m-nél nem mélyebben) és a szárazföldről jövő anyag 
részaránya tovább csökkent. Valószínű, hogy ezek a meszes üledékek 
ekvivalensek a Dunántúli Formációcsoport felső szintjein lévő édesvízi mészkő 
betelepülésekkel. 

Végül a részben szingenetikusan konszolidált mésziszap szárazra került, 
minek folyamán egy vékony limonitkéreg csapódott rá. Az újból történt 
betemetést követően a korai diagenezis folyamán megkezdődött úgy a karbonát, 
mint a limonitgél átkristályosodása és csekély mértékű kova-kicsapódás. 

A felső-pliocén(?) rétegek egy szárazföldhöz közelebbi, enyhén tagolt part 
melletti, gyenge áramlások által szétterített homokos képződményt képviselnek, 
amelyek az alatta lévő rétegsorra diszkordánsan települnek, és kis részben 
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áthalmozzák azt. A behordott anyag - az azonosított kőzettörmelékek alapján -
Velence-hegység, a Vértes és a Budai-hegység lepusztulásából származik, nem túl 
nagy távolságú szállítást követően, ugyanakkor kevés széntöredékkel. A felső 
szintben - és részben alatta is - megkezdődött a lényegében deszcendens 
cementációs folyamat. 

Végük a lösztakaró alját képező homokos réteg eolikus képződmény, elegendő 
mennyiségű, görgetett-csiszolt homokszemcsével, de ugyanakkor a felső-
pliocénben jelen lévő törmelékanyag helybéli áthalmozásával is. A réteg alján 
kevés karbonát-kicsapódás észlelhető, egy múltbeli múltbáli talajvíz-szintet 
jelezve. Amint a távolabbi feltárásokban látható, a pleisztocén felsőbb szintjeit 
már a normális, igen apró, szilánkos kvarcot tartalmazó kőzetlisztből álló lösz 
képezi. 

Az agyag, mint ásványi nyersanyag 

A hajdani százhalombattai téglagyár nyersanyaga a 6 -9 . réteg együttes 
fejtéséből keletkezett keverék volt, amely átlagos szemcseösszetétele az agyagos 
kőzetliszt és a kőzetlisztes agyag között volt, 2—15% iszapolási maradékkal 
(homokkal) és max. 22% karbonáttartalommal. A keverék színe szürkéssárga volt, 
minősítése nagy képlékenységű, könnyen átnedvesedő, jól formázható, könnyen 
kiszárítható, kevés szennyező anyagot tartalmazó agyag (Tégla és Cserépipari 
Központ, 1950). A IV. táblázatban bemutatott kémiai analízisek szerint az 
agyagnak közepes alumínium-oxid, magas vas-oxid és lényeges Na- és K-oxid 
tartalma volt, amely biztosította a kerámiai feldolgozáshoz szükséges összetételt, 
adalékanyagok nélkül. 

A fentiekből látható, hogy a százhalombattai pannóniai korú agyagos üledék 
megfelelő minőségű kerámiai nyersanyag volt, amiből tégla és cserép készült, 
több mint ötven éven át. A bánya, és vele együtt a téglagyár bezárása gazdasági 
okokból, főleg a fedőréteg megnövekedett vastagsága miatt történt, a fedőrétegé, 
amelyben a Sánc-hegyi bronzkori település maradványai is találhatók. 

A bronzkori település lakói, ha nem is oly mértékben, mint jelenkori 
leszármazottai, valószínűleg számos agyagbányát, agyaggödröt műveltek, 
tapasztalatból ismervén a cserépedények készítésére alkalmas agyagrétegeket, a 
kemencék, tűzhelyek tapasztására használható agyagos kőzetlisztet és azokat a 
szinteket, amelyek anyaga csak paticsnak, döngölt padlónak volt jó. Régészeti 
szempontból érdemes lenne megvizsgálni, egyrészt a cserépanyagot, az égetett 
agyagrögöket, melyik honnan, mely rétegből származik, másrészt, bejárni a 
környező területet, elsősorban a Téglagyár-árok jelenleg még érintetlen oldalait, 
ahonnan minden bizonnyal őseink az agyagot bányászták. 

Köszönetnyilvánítás 

A tanulmánnyal kapcsolatos kutatásokhoz az Oktatási Minisztérium Kutatási 
Helyettes Államtitkársági Hivatala nyújtott anyagi támogatást. 
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Table IV Chemical analyses of clay samples 

K o m p o n e n s 2 4 I II III 
% % % % % 

S i 0 2 6 0 , 5 0 4 8 , 6 3 6 5 , 8 0 6 4 , 2 0 5 4 , 8 0 

A l 2 0 3 + T i 0 2 2 0 , 2 0 14 ,61 13 ,60 17 ,60 12 ,60 

F e 2 0 3 5 ,90 4 ,41 5 , 4 0 6 , 8 0 4 , 4 0 

C a O 0 ,90 8 ,24 3 , 3 0 1,40 12 ,50 
M g O 1,30 9 ,12 1,40 1,10 3 ,20 
N a 2 0 + K 2 0 4 , 2 0 4 ,51 3 , 7 0 1,60 2 ,00 
Izz. V e s z t 7 ,00 10 ,49 6 , 8 0 7 ,30 10 ,50 
O s s z . 1 0 0 , 0 0 100 ,00 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

A szerző ez úttal mond köszönetet a százhalombattai Matrica Múzeum 
munkatársainak, különösképpen POROSZLAY Ildikó és V I C Z E Magdolna 
muzeológusoknak, valamint dr. FÜLEKI György tanszékvezető professzornak 
(Szent István Egyetem, Gödöllő), a tanulmány elvégzéséhez nyújtott hathatós 
segítségükért. Úgyszintén köszönet illeti e tanulmány lektorait, dr. KOLOSZÁR 

Lászlót és dr. KORPÁS Lászlónét. 
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IV. táblázat. Agyagminták kémiai analízise 
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Táblamagyarázat -Explanation of Plate 

1. Folyásos szövet a felső-pannon márgában, 8. minta. A középső, finomabb szemcséjű, 
karbonátban gazdag lencsét a durvább szemcséjű, kvarcszilánkokat és csillámlapokat 
tartalmazó és limonittal impregnált aleuritos márga örvényszerűen körülöleli; ez lehet 
rétegközi csuszamlás (plasztikus állapotban történt anyagmozgás), az üledékképződéssel 
egyidejű deformáció eredménye, + nikolok, 1 6 x . 
Fluidul texture in the Pannónián marl, sample No. 8. The carbonate-rich, fine grained lens in the centre 
of the photo is surrounded, like a vortex, by the coarser, quartz-split- and mica shetlet-bearing, 
limonitised silty marl. It same to be a result of the syngenetic intralaminar mud slipping, perhaps in 
plastic state of the sediment. + Nichols, 16x 

2. Homokos mészkő, 5. minta. Mikrites alapanyagban (mk), kvarc (q), muszkovit (m), részben 
karbonátosodott biotit (bi), káliföldpát (k), savanyú vulkáni kőzettörmelék (t), + nikolok, 
1 6 x . 
Sandy limestone. Sample No. 5. In micritic matrix (mk), quartz (q), muscovite (m), partially 
carbonatised biotite (bi), K-feldspar (k), acide igneous rock debris (t). + Nichols, 16x 

3. Felső-pliocén(?) polimikt fimomszemcsés homokkő-konkréció, 4b minta, q, kvarc; к, 
mikroklin; m, muszkovit; с, kalcit (töredék egy pátitos mészkőből); mp, mikropátitos mészkő. 
Póruskitöltő mészmárgás cement (kötőanyag); + nikolok, 32 x . 
Upper PlioceneO) fine grained, polymictic sandstone concretion, sample No. 4b. q, quartz; k, microcline; 
m, muscovite; c, calcite (phragment of sparitic limestone), mp, microsparitic limestone. Void filling 
limy-marly cement (or matrix); + Nichols, 3 2 x 

4. Felső-pliocén(?) polimikt finomszemcsés, laza homokkő, 4a minta, q, kvarc; pl, plagioklász; m, 
muszkovit; ар, limonitos agyagpala; pm, pátitos mészkő; mp, mikropátitos mészkő; t, 
intermedier, bontott vulkáni kőzet. Kalcitos, érintkezési és meniszkusz-cement, + nikolok, 
3 2 x . 
Upper Pliocene (?)fine grained, soft, polymictic sandstone; sample No. 4a. q, quartz; pi, plagioclase; m, 
muscovite; ap, limonitic shale; pm, sparitic limestone, mp, microsparitic limestone; t, altered, 
intermediär volcanic rock. Contact and menisc-type calcitic cement; + Nichols, 32 x . 
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I. tábla - Plate I 


