
16. Agrogeologiai jegyzetek Tinnye és Perbál vidékéről.

(Jelentés az 1904. évi részletes agrogeologiai fölvételről.) 

L lF F A  AüBÉL-tÓl.

Az 1904. évi országos geológiai fölvétel alkalmával feladatom tár
gyát egyrészt a mnlt esztendőben teljesen fel nem vett térkép-lapnak a 
befejezése, másrészt a szomszédos 15. zóna XIX. rov. DK jelű, 1 :25,000 
lapnak az agrogeologiai fölvétele képezte. Ez okból ez idei munkámat 
ama pontokon kezdtem meg, a hol azt tavaly félbeszakítottam, nevezete
sen : Epöly, Kirva, Dág és Leányvárnál. Miután munkámmal az északi 
lapon elkészültem, áttértem a délire, a melyen kelet és dél felől a lap 
széléig, nyugat felől pedig Szomor, Zsámbók és Mány községek határáig 
hatoltam. Idei egész felvett területem ezek szerint a fennebb említet
teken kívül még Csév, Piliscsaba, Budajenő, Telki, Páty és Perbál közsé
gek határába esik.

E nagyjában körülvázolt területen végzett vizsgálataim a következők :

Térszíni és vízrajzi viszonyok.
A fölvett terület orographiai viszonyai nagyjában hasonlók a múlt 

éviéihez. Alacsony hegyvidék ez, a mely jelentősebb hegyekkel csupán K 
és Ny felől van beszegve.: A hegyek nagyobb része az északi lapon terül 
el, a déli lapnak csupán K-i részén találunk nagyobb, erdővel borított 
hegyeket, egyébként inkább lankás öbölnek a jellegével bir, a mely D-en 
egy csaknem egészen lapályos külsejű területet tár elénk.

Az északi lapot DK felől övező hegyek a Pilis-hegység zöméből k i
ágazó végnyulványok; a déli lapon ellenben már a Buda-Kovácsi hegy
csoport nyúlványait találjuk, a mely utóbbiak kisebb-nagyobb megszakí
tásokkal Telkitől egészen Piliscsabáig követhetők, a hol azután az imént 
említett hegycsoporttal lépnek érintkezésbe.
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Legjelentősebb magaslatai e területnek az É-i lapon : Felső-Somlyó 
(305 m. a t. sz. f.), Nagy-Somlyó (367 m.), Hrebeny Yrch 1300 m), Kis- 
Kopasz (355 m), a D-i lapon pedig: Hajnalhegy (4 36 m, a térképen tévesen 
Hajmorhegy), a Meszes (385 m), a Schmalzberg (437 és 456 m magas 
pontjaival) stb. Kisebb jelentőségűek : az Úny határába tartozó Baráthegy 
(291 m), a tinnyei Kutyahegy (321 m) s egy némely kiemelkedőbb pontja — 
Tökerhát (327 m), Lochberg (317 m )—  ama hegyhátnak, a mely Kirvától 
délre csaknem megszakítás nélkül egész Zsámbékig követhető.

Ezen imént elsorolt hegyek nemcsak geographiailag, hanem geológiai 
tekintetben is különböznek egymástól. Mert míg az előbbiek a felső-triász
hoz tartozó részben dolomit, részben dachstein-mészből valók, addig az 
utóbbiak fiatal harmadkori, nevezetesen szármáti lerakódásokból álló kép
ződmények.

A dolomit és a dachstein-mészhegyek egyfelől a piliscsaba-vörösvár- 
budai vonulathoz tartoznak, másfelől pedig a Pilis-hegységi megalodon- 
mészvonulathoz valók. A szármáti mész alkotta hegyek ellenben egy 
több-kevesebb mértékben önálló s egymással összefüggő eomplexust ké
peznek, a mely az uny-kirvai alluviális területről meglehetős meredek 
lejtőkkel hirtelen kiemelkedve, déli irányban Zsámbékig húzódik.

Az előbbiek szálban álló kőzete, mivel az legtöbbnyire tömött és 
ép felületű, igen szép festői szirteket alkot, az utóbbiak ellenben épen a 
kőzetük laza összetartása, likacsos, laza szövete miatt számos, sokszor 
igen mély vízmosástól vannak megszakítva. Ilyeneket nagy számmal talá
lunk IJny és Kirva közelében, kisebb mértékben Zsámbék és Perbál vi
dékén.

A dombok ENy-DK-i irányban húzódó, leginkább diluviális képződ
ményekből álló dombsorokat alkotnak, a melyek egynémelyikén nem rit
kán idősebb, nevezetesen harmadkori képződmények is kibuknak. Dél felé 
haladva a dombok mindinkább ellapúlnak s míg a lap déli szélén hullá
mos síkságba mennek át, addig a nyugati szélen ismét emelkednek, míg 
végül a Gerecse keleti nyúlványaival nem egyesülnek. A térszín ez által 
öbölszerű külsőt vesz fel, a mely Zsámbóknál ketté ágazva, kelet felől 
Perbál, Jenő, Pátyig, nyugat felől pedig Mány és Csabáiig tart.

A völgyekről e területen csak igen keveset szólhatunk, mert alig van 
egy-kettő, a mely nagyobb jelentőségű volna. Leginkább vehető számba 
a Csév, Leányvár és Dorog között elnyúló völgynek déli folytatása, a mely 
közvetlenül Leányvár alatt a Eelső-Somlyó és Hanflandberg között alig 
50 m-nyire összeszűkül. Jászfalunál ketté válik s egyik ágával Pilisesaba 
felé haladva, az ú. n. Hosszúréteket képezi, másik ágával pedig Tinnye 
felé tart, a hol a diluviális domboktól körülzárva, csakhamar véget ér. 
Egy, az előbbieknél jóval kisebb mellékága még az, a mely Jászfaluval



szemben a Kiskerekdomb és Hanflandberg közé nyúlik. Kisebb jelentőségű 
völgy terül el Uny és Kirva között, a mely azonban csupán a Sárisáp 
felől jövő Szlaniszka dolina déli folytatása s a melyet, mint fennebb em
lítettük, a szármáti mészhegyek zárják be. Kirvától Ny-ra találjuk az 
Epöly felől jövő Kakas- és Ballogvölgyet, a melyek átlagban alig 100 m 
szélesek.

Ezen elsorolt völgyek meglehetős csekély eséssel észak felé lejtenek. 
Déli irányban eső völgyek csak a déli lapon találhatók, melyek közül a 
legjelentékenyebb a Tinnye felől jövő ú. n. Birnthal. a mely Perbál köze
lében Ny-ra kanyarodik s a perbáli völgy gyei egyesül. Innen kisebb-nagyobb 
kanyarulatokkal D felé halad, egyesülve közben egyrészt a K felől jövő 
jenői völgygyei, másrészt Ny felől a toki ú. n. Bány-réttel. Szélessége 
ennek is meglehetősen jelentéktelen; legnagyobb Tök alatt a Bány-rét 
közelében, a honnan kezdve mindaddig szűkül, a míg a bia-sóskúti völgy
gyei nem egyesül. Esése különben igen tetemes, a mennyiben 7'5 Km 
távolságban 35’0 m, tehát Km-ként 4 ‘6 m-t tesz ki.

Áttérve a vidék vízi viszonyaira, arról győződünk meg, hogy ezek —  
a mennyire róluk nagy vonásokban szólhatunk —  meglehetősen egy
szerűek. A patakok, a melyek e terjedelmes löszterületet átszelik, meg
lehetősen vízszegények s e mellett meglehetősen ritkák. Az egyedüli, vala
mennyire állandó vízbőséggel biró s így számbavehető patak az ú. n. 
Toki patak, a mely voltaképen a Tinnye, Perbál és Jenő felől jövő patakok 
egyesített vizét tartalmazza. Keleti partja főként Perbál, Tök és Zsámbék 
közelében meglehetősen meredek diluviális lejtőkkel határos, a melyeknek 
egy némely pontján — így a toki templom romjánál, a toki és zsámbéki 
malomnál —  pontusi lerakodások is fel vannak tárva.

A mily csekély a víz mennyisége nagyobb nyári szárazság idejében, 
oly bő az hosszantartó nagyobb esőzés után, a mikor is csekély és ren
dezetlen medre miatt, főként a terület déli lapályosabb részeit el szokta 
önteni s helylyel-közzel elmocsarosítani. Hogy ezen áradása nem szorít
kozik csupán a patak közvetlen környékére, igazolják ama, a zsámbéki 
malommal szemben fekvő kisebb-nagyobb kiterjedésű mélyedmények, a 
melyek ez idő szerint is vízállásos helyek.

A felvett terület egy másik, de kevésbbé jelentékeny patakja a pátyi 
patak, a melynek ép úgy, mint az előbbinek, D-i irányú a lefolyása. Északi 
lefolyásuk van a piliscsabai, únyi, kirvai és epölyi patakoknak, melyek 
közül az első a dorogi Moraszt-árokba, az utóbbiak pedig a Sárisáp köze
lében levő mocsárterületbe ömlenek.

Ezen elsorolt patakok egynémelyikének, csekély vízbősége daczára, 
annyira kielégítő az esése, hogy még nyári szárazság idejében is egy-két 
malmot hajt.

(3 ) FÖLVÉTELI JELENTÉS. 229
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Ivóvíz tekintetében meglehetősen kedvező viszonyokat találunk e 
vidéken, vagy legalább annak déli részem, a hol a kutak csaknem kivétel 
nélkül igen jó  s üdítő vizet tartalmaznak. Igen valószínű, hogy vizüket 
valamennyien az e vidéken igen elterjedt pontusi rétegekből nyerik, a 
minthogy erről egy-két ponton alkalmam is volt meggyőződni. így Szarka
berekben, Jenő közelében, a kút ásása alkalmával kihányt agyagban a 
pontusi agyagra ismertem, a mely sok, de teljesen -elpusztult congeria- 
töredéket tartalmaz. Ugyancsak ilyen kútból kihányt pontusi agyagot ta
láltam a zsámbéki malommal szemben, a herczeghalmi úton túl levő kút- 
nál is, csakhogy itt kövületek nem voltak.

Az előbbi kút, a rajta megejtett méréseim szerint, 12‘50 m mély, 
az utóbbi pedig 7-5 m. Azt azonban eldönteni, hogy a pontusi rétegek 
mily mélységben kezdődnek —  a kutak nagy átmérője daczára —  nem 
lehetett, mivel faluk kővel kirakott. Hogy ez utóbbinál nem igen mélyen 
fekvők, arra nagy valószínűséggel abból lehet következtetnünk, hogy a 
kérdéses pontusi agyag a kúttól alig egy 700— 800 m-nyi távolságban, az 
ú. n. Lackenácker közelében, már a felületen is megtalálható.

Területünk északi részein cerithiumos mészkőbe mélyített kutakat 
találunk, a melyek azonban már jóval mélyebbek s kevésbbé bővizűek. 
Erre kiváló például hozható fel a Perbál közelében levő Ponn-féle major
nak 15'6 m mély kútja, a mely 6'0 m mélységig löszbe, azontúl pedig 
cerithiumos mészkőbe van vájva. A mészkőnek egyes kiálló részei a föld 
felszínéről is láthatók. Vize igen kevés, a mennyiben mindössze alig 
0'30— 0'40 m magas a vízoszlop. Ehhez hasonló, de jóval mélyebb és elég 
bővizű kút látható a DABÁNYi-pusztán, továbbá Perbálon egy a Kálvária
hegy tövében levő udvaron. Ez utóbbi, a kútásó bemondása szerint, 13'0 m 
mélységtől kezdve 26'0 m-ig cerithiumos mészkőbe van mélyesztve, a 
melyben hat ízben 10— 15 cm vastag ágyagpad ismétlődött. A vizet a 
mészkőbe települt, háromszor ismétlődő, 3— 4 cm vastag homokrétegekből 
nyerték, de szintén nem igen bő mértékben.

Mint előbbi esetben, úgy itt is közvetlenül a mészkőre lösz tele
pül, a mely azonban, a mint a számadatokból is kitűnik, itt jóval vas
tagabb.

A mi a forrásokat illeti, ezek meglehetős nagy számban, főképen a 
cerithiumos mészkő közelében vagy annak határán találhatók. Egyike a 
nevezetesebbeknek a PoiiL-féle majornál levő s közvetlenül a szármáti 
mészkő tövében fakadó forrás. Oly nagy a vízbősége ennek, hogy elhagyva 
eredése helyét, csakhamar patakká válik, a mely végig folyva a szűk völ- 
gyecskén, Perbálon malmot hajt. Magából a cerithiumos mészkőből fakadó 
forrást találunk alig 750— 800 m-re északra a malomtól, a mely azonban 
már nem oly bő, de ép oly üde és jó vizű; vizét az imént említett patakba
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vezeti. E kis területen, az említett két forráson kívül, még nehány más 
is található, csakhogy ezek vízbőségüket illetőleg már kevésbbé jelenté
kenyek.

Ivirván a Schafflerhof közelében, a Pest- és Komárommegyék hatá
raitól bezárt szögletben találjuk az ú. n. Török-forrást, a mely szintén a 
szármáti mészkő tövében tör elő. Yízbősége ennek is nagy és kifolyása 
is szabad, mint az előbbieké. Ettől DNy-ra a Bei-Rusztenbaum nevű hegy 
oldalán, cerithiumos mészkőből vízesésszerűen fakad egy forrás, csakhogy 
vízmennyisége már jóval csekélyebb.

Unyon, a Tabány-hegy tövében, a község délkeleti szélén, talál
ható egy ugyancsak a szármáti mészkőből fakadó bő vizű s igen üdítő 
forrás.

Kiválóan bővizű forrásokat találunk Tökön és Zsámbékon, a melyek 
mind a két helyen az egész község vízszükségletét ellátják. Az előbbi, 
melynek a vízbőségét már Peteks is megemlíti,1 közvetlenül a templom 
alatt az országút mentén fakad, a hol már kúthoz hasonló kőkávával van 
bekerítve. Az utóbbi a vár alatt bugyog ki, a melynek kőből metszett 
vezetéke van.

Hogy e két utóbb említett forrás a szármáti vagy a pontusi réte
gekből fakad-e, arra nézve közelebbi adatok hiányzanak. Igen valószínű, 
hogy a szármáti mészkőre települt pontusi rétegekből nyerik vizüket, a 
mit némileg az is támogatna —  legalább Tökön — , hogy ott a pontusi réte
gek nem messze a forrástól, egy pincze falában fel vannak tárva, más
részt, hogy a cerithiumos mészkő-complexustól való távolságuk már jelen
tékenyebb, mint az előbbieké.

Geológiai viszonyok.
Területünk geológiai viszonyait illetőleg meglehetősen gazdag iro

dalom áll rendelkezésünkre, a mi bizonyítóka annak, hogy már régi idő 
óta beható kutatás tárgyát képezte. A szénnek főkép a vidék északi részé
ben való gyakori előfordulása, a különféle hasznosítható kőzetek, a 
gazdag kövület-fauna s ezeken kívül a fővároshoz való közelsége, mind 
megannyi indító okai e terület behatóbb geológiai ismerete iránti ér
deklődésnek.

A területünket közelebbről érdeklő munkák közül különösen Peters K.,2

1 Dr. K. P ete rs  : Geologische Studien aus Ungarn. (Jahrbuch d. k. k. Geolo- 
gischen Beichsanstalt. Wien, 1859, X. köt. 489. lap.)

2 K a r l  P ete rs  : Geologische Studien aus Ungarn. I I . Die Umgebung von 
Visegrád, Gran, Totis und Zsámbék. (Jahrbuch dér k. k. geolog. Reichsanstalt. 
X. Jahrg. 1859. 483—521.)
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H antken M.,1 H ofmann E.,2 K och A.,3 Schafakzik F ,4 és L öbenthey I.5 
művei emelendők ki, a melyekben számos vonatkozást találunk a szóban 
forgó területre.

Ezek után lássuk már most részletezve, hogy miféle képződmények 
vesznek részt:

| a) dolomit (fődolomit),
e ső triász . . ^  megalodon-mészkő (dachstein-mészkő);

Oligoczén:
alsó-oligoczón : 

felső-oligoczén:

Alsó-mediterrán: 
Szármáti emelet: 
Pontusi emelet: 
Diluvium:

Alluvium :

hárshegyi homokkő, 
cyrenás agyag és homok, 
pectunculusos homokkő: 
anomiás homok, 
cerithiumos mészkő, 
congeriás agyag és homok, 
lösz, 
agyag,
mocsárterület.

1 H antken  M ik sa  : Die Umgebung von Tinnye bei Oí'en. (Jalirb. dér k. k. 
geolog. Reiehsanstalt. X. Jahrg. 1859. 567—569.)

—• Geológiai tanulmányok Buda s Tata között. (A M. Tud. Akad. math. és 
term.-tud. közleményei. I. köt. 1861. 213—278.)

— A Tata és Buda közti harmadkori képletekben előforduló foraminiferák 
eloszlása és jelzése. (A M. Tud. Akad. Értesítője III. köt. 1862.)

— Az újszőny-pesti Duna és az újszőny-fehérvár-budai vasút befogta terület
nek földtani leírása. (Magy. Tud. Akad. math. és term.-tud. köziem. III. 1865. 
384—444..)

— Geologische Karte dér Umgebung von Tata-Bicske, 1: 144,000. (Verhandl. 
dér k. k. geolog. Reiehsanstalt. 1871.)

— Az esztergomi barnaszénterület földtani viszonyai. (A m. kir. Földtani 
Intézet évkönyve. 1871. 2— 140.)

— Tinnyea Vásárhelyii. Egy új csiganem és új faj a congeria rétegekből. 
(Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 313—315.)

2 H ofmann  K á r o l y : A buda-kovácsi hegység földtani viszonyai. (A m . kir. 
Földtani Intézet évkönyve. 1871. 199—273.)

3 K och An tal  : A szt.-endre-visegrádi és a Pilis-hegység földtani leírása. 
(A m. kir. Földtani Intézet évkönyve. 1871. 141— 198.)

4 Sc h a f a r zik  F eren cz  : A Pilis-hegységben eszközölt földtani részletes fel
vételről. (A m. kir. Földt. Int. évi jelentése. 1884. 91— 114.)

— Budapest és Szt.-Endre vidéke. (Magyarázatok a magyar korona orszá
gainak részletes földtani térképéhez. 1902. 1—61.)

5 L örenth ey  I m r e : Di Pannonische Fauna von Budapest. (Palasontographica. 
XVIII. köt. 1901—1902. 137—296.)
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A  f e l s ő  t r iá s z  a legidősebb képződménye e területnek; az 
egész vidék alaphegységét alkotja, a melyre azután részben az ó- és fiatal 
harmadkor, részben a diluvium ás jelenkor üledékei települtek. Terüle
tünknek csaknem valamennyi legmagasabb pontján a felszínre lép, a hol 
majd mint dolomit, majd mint megalodon- vagy dachstein-mészkő van 
képviselve.

A dolomit —  mint már fennebb említettük —  a buda-kovácsii dolo
mitvonulatnak a tartozéka, a mely e vidéknek különösen keleti peremén : 
Perbál, Nagykovácsi és Jenő között található összefüggő complexus alak
jában. De fellép ezeken kívül kisebb-nagyobb kiterjedésű elszigetelt fol
tokban is a lap nyugati és északi részein. Úgy az előbbi, mint az utóbbi 
helyeken kétféle válfajával találkozunk, t. i. egyrészt az ép, tömött kő
zettel, másrészt annak mállott s dolomit-liszt néven ismert módosulatával. 
Ez utóbbi itt csak néhány ponton található, úgymint: a Schmalzberg Ny-i 
lejtőjén, a Jenő felé vezető vízmosás fölött és Zsámbékon az úgynevezett 
Csillaghegyen. Mind a két helyen fejtik s a fővárosba szállítják. Ennél 
jóval gyakoribb a tömött, ép dolomitnak az előfordulása, a mely a nagy- 
kovácsii hegységnek Perbál határába kiágazó nyúlványainak a legnagyobb 
részét borítja. így a Schmalzberg északi részét, a Meszes- és Hajnalhegyet; 
kis folt alakjában pedig Tinnve keleti részén fordul elő, a piliscsabai 
országút mentén.

A lap Ny-i részén Zsámbék mellett Spitzbergen, továbbá Szomoron 
és Kis-Kablás pusztával szemben a Vörösbegyen alkot kis kiterjedésű 
kúpokat. Az északi lapon ellenben a Piliscsaba közelében lévő Kiskopasz- 
hegyen, a Szálláson és a Nagysomlyó egyik déli nyúlványán található meg.

Színe e különböző lelőhelyek szerint meglehetősen változik; így a 
vöröshegyi csaknem egészen vörös színű —  innen a hegy elnevezése 
is — , a piliscsabai és szállashegyi vöröses sárga, míg a Perbál vidéki csak
nem hófehér vagy csak ritkán halványsárgás. Felülete az atmospherikus 
hatások folytán többnyire mállott, összerepedezett, még akkor is, ha me
redek szirteket alkot; friss törési helyei ellenben kemények és épek. Bit- 
kábban találjuk a kőzet nagyobb tömegét elmállva, a mikor is diónyi 
nagyságú szögletes törmeléket, majd laza darás, vagy lisztes homokot 
alkot. Az ép kőzet rendszerint finom szemű, kristályos.

Több helyen nagy kőfejtőkben törik s utak kövezésére használják. 
Nagy kőfejtőket találni Perbál vidékén a Meszes- és Hajnal-hegyeken, 
továbbá Piliscsabán a Iviskopasz-hegyen és Szomoron.

Érdemes még megemlíteni, hogy a Hajnalhegyen, a perbál-nagy- 
kovácsii úton, a dolomitalkotta hegy lejtőjén cerithiumos mészkő tele
pül, a mely itt —  úgy látszik —  közvetlenül a dolomiton fekszik s az út 
alatti vízmosásban folytatódik, a míg a hegy túlsó lejtőjére át nem csap.

233
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A megalodon- vagy dachstein-m,észkőnek az előbbinél jóval cseké
lyebb a felszíni kiterjedése. Az északi lapon Cséven, a Hrebeny vrch ide
nyúló részein, a Leányvár közelében levő Felső- és Nagy-Somlyó-begyeken, 
egész kis mennyiségben pedig a tinnyei Tallosrieden fordúl elő. A déli 
lapon a dolomit közelében a lejtőn terül el Jenő határában, a Schmalz- 
berg Ny-i részén, de szintén csak alárendelt mértékben.

E mészkő rendszerint egészen sima felületű s csak ritkán repede
zett, a mi főkép a kőzet ama részein észlelhető, a hol azt nagyobb számú 
calcit-erek átszelik, a melyeknek a légbeliek hatása folytán történt kioldó
dása által repedésszerű hézagok keletkeznek rajta. Színe többnyire tiszta 
fehér úgy a mállott, mint a friss törési felületén.

Ipari czélokra felvett területemen nagyobb mértékben csak két ponton 
fejtik, t. i. a Felső-Somlyón és a Nagy-Somlvón. Utóbbi helyen meglehe
tősen vastag padokat kepez, a melyek E-i irányba (23 h), körülbelül 44°-nyi 
dőlést mutatnak. Helyenként az egyes mészkőpadok között kékes színű 
agyag települ, a mely azonban csak keskeny, alig 6— 8 cm vastag sávo
kat képez. Anyagát részben mészégetésre —  ritkábban építkezésre —  s 
leginkább utak kövezésére használják.

Csaknem valamennyi kőfejtőben a mészkő repedéseiben Calcit kiválás 
látható, melynek kristályai csak egyszerű, összemart rhomboedereket ké
peznek.

Felső-Somlyó keleti részén a megalodon-mészkövön meglehetős vas
tag mészkőbreccia települ, a melynek szögletes mészkődarabjait halvány
vörös anyag köti össze. Teljesen megegyezik ez a Babálsziklán talált 
brecciával, csakhogy az összeragasztott szögletes mészdarabok valamivel 
nagyobbak.

Itt említhetem meg egyúttal, hogy a megalodon-mészkő közelében, 
a terület legtöbb részén —  hasonlóan a múlt éviéhez — - hárshegyi ho
mokkő található, a mely, mint a hogy a Felső Somlyó egy feltárásából 
látható, közvetlenül a mészkőre települ. A homokkő ezen előjövetelét bő
vebben majd alább tárgyaljuk.

A paleogen-csoport e területén csupán az oligoczén sorával van ki
fejlődve, a mely mind a két szintjével e vidék számos részein fellelhető. 
S míg az alsó-oligoczén a hegység belsejébe, vagy legalább is annak 
közvetlen közelébe nyomúl, addig a felső-oligoczén itt teljesen hiányzik 
s inkább a területnek csak dombosabb részeire szorítkozik.

j l z  a ls ó  o l ig o c z é n  itt csupán a legalsó tagjával, a hárshegyi 
homokkővel van képviselve, a mely —  mint már az imént említettük —  
csaknem mindenütt a megalodon-mészkő kíséretében található meg, nem 
csupán a mészkövet beszegő öv gyanánt, hanem magában a mészkő com- 
plexus belsejében is, odasimulva az alaphegységhez. S ezért előfordulása
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meglehetősen gyakori. Legnagyobb összefüggő területet a piliscsabai Nagy- 
Somlyón alkot, a hol a szőlőkön keresztül, a nevezett hegyről D-re vezető 
két mély vízmosás mindkét partján kibukik. E pontoktól északra köz
vetlen érintkezésbe lép a megalodon-mészkővel, a melyen egy terjedelmes 
darabon elterül. A Nagy-Somlyó keleti nyúlványán, a mely Csév felé 
húzódik, szintén meglehetős nagy területet borít, a hol jó  darabon több 
ponton fel is van tárva. Kisebb foltokat képez a Felső-Somlyón, szintén 
a mészkő közelében és Szállasbegyen.

a

l

c

1. ábra. a kavicsos barna homok, b durva kőtörmelék (a rétegzéssel párhuzamosan 
elhelyezve), c hárshegyi homokkő.

E kőzet Nagy-Somlyó csévi kőfejtőjében durván rétegzett (1. az 
1. ábrát) és DNy felé 16h irányában körülbelül 18°-os dőlést mutat; 
csekély eltéréssel ugyanilyen dőlése van a Felső-Somlyó rétegeinek is. 
Érdemes itt megemlítenem, hogy szálban álló tömbjei a Nagy-Somlyó 
keleti nyúlványán, valamint Felső-Somlyón is, helylyel-közzel szép Baryt- 
tal vannak bevonva, a mely gyakran l'O cm nagy, többnyire sárga s elég 
élénk fényű táblás kristályokat alkot. Ezek azonban igen egyszerűek, mi
vel csak az rn — {110} és a c =  {001} formák vannak rajta kifejlődve.

E homokkő szövete meglehetősen változó, mivel helyenként egészen 
finom szemű, helyenként pedig már egyes durvább, borsónyi quarczszeme- 
ket tartalmaz. Sőt Nagy-Somlyón már egészen conglomerátos szerkezetet
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vesz fel, a melyben a quarczszemek már a mogyoró nagyságát is megha
ladják. Színe rozsdás-sárga, a mi a benne felhalmozott kisebb-nagyobb 
mennyiségű vasoxydhydrátnak tulaj donítandó.

Építkezési ezélokra előfordulásának több pontjain fejtik, legnagyobb 
mértékben a Nagy-Somlyón, a melynek csévi részén csaknem az egész 
hegyoldal van feltárva. Hogy ily ezélokra jó l használható, igazolják a 
Leányvár és Piliscsaba közti ama vasúti viaduetok, a melyek csaknem 
valamennyien e kőzetből épültek. Felszíni inállott részét ellenben útak 
kavicsolására használják.

A felső oligoczén —  mint már fentebb jeleztem ■—  a terület 
dombos részein fordul elő, főkép pedig a lejtőkön, a hol számos helyen 
figyelhető meg rétegeinek a kibúvása. Legtöbbnyire közvetlenül lösz ta
karja, a mely hol vékonyabb, hol vastagabb réteggel települ reá. A felső 
oligoczén nagyobb mennyiségben a sári sáp-kirvai medenezében, továbbá 
Jászfalu és Garancs völgyében fordúl elő, a hol részben a mélyebb ele
gyes, részben a magasabb sósvízi képződményeivel lép fel.

Az alsó elegyes vízi képződmény lerakódásai szürkés kékes színű, 
levelesen elváló cyrenás agyagból és homokból állanak, a melyek főkép 
a felvett terület É-i lapján találhatók nagyobb mértékben kifejlődve. Előbbi 
a sárisápi Osztra Zem és a Ráczberek nyugati lejtőin, valamint Dágon, 
a községben s az Unyra vezető út mentén fekvő Hegyteteje nevű domb 
Nv-i lejtőjén van meglehetős terjedelmes darabon feltárva. Ezenkívül meg
találjuk még Garancs és Piliscsaba téglavetőiben is, a hol azonban ép 
úgy, mint az előbbi helyeken, legalább szabad szemmel látható kövülete
ket nem tartalmaz. Miután ezen agyag előfordulásának legtöbb pontján —  
így Dágon és Osztra Zem Vrch-on—  közvetlenül a pectunculusos homokkő 
alatt települ — a mely utóbbi számos és elég jó l conservált kövületet tar
talmaz —  talán igazolt a feltevés, ha azt már a cyrenás rétegekhez soroljuk.

Kövületeket tartalmazó cyrenás agyagot találunk területünk déli 
lapján: Kis-Telep puszta közelében, a Szomortól Kirvára vezető mély út 
falában, a hol a Cyrena semislriata, Desh. lenyomatain és héjtöredékein 
kívül növények lenyomatai is igen gyakoriak. E ponttól É-ra, a Wiesen- 
weingárten nevű domb lejtőjén, közvetlenül a megyei határ szélén, a 
cyrena-héjak töredékei a lejtő egyes helyein a felületet egészen ellepik. 
Ép példányt találni azonban nem sikerült.

A cyrenás rétegekhez tartozó homok a Piliscsabától Ny-ra fekvő mély 
vízmosásban van feltárva, a hol agyaggal váltakozó padokat képez. Cyre
nás kavicsos homokot, töménytelen mennyiségű Cyrena, semistriatci, Desh. 
kövülettel az epölyi puszta közelében, a Yöröshegy és Wiesenweingárten 
közti háton találunk, a hol az közvetlenül a reá települő löszszel van el
takarva.
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A felsősósvizi képződmény üledékeinek az előbbinél már jóval nagyobb 
a felszíni elterjedése s csaknem kizárólag mint pectunculusos homokkő 
vannak képviselve, a mely felvett területemnek főkép az északi lapján ta
lálható nagyobb mértékben. Legnagyobb és legtanulságosabb feltárását 
a Babálhegy nyugati lejtőjének egy vízmosásában találjuk, a hol részben 
már a felszínen is szálban áll. részben pedig lösztől van eltakarva, mint 
a terület legtöbb pontjain. A lösz és a homok közé sok esetben agyag tele
pül, a melynek petrographiai minősége —  legalább makroszkopiailag —  
teljesen megegyezik amazzal, amely gyakran a homokkő közé ékelődve s 
vele váltakozó padokat szokott alkotni. A homokkő e ponttól kezdve DK-i 
irányban vonúlva, beszegi Ráczberek partjait, majd eltűnik s kisebb- 
nagyobb foltokban ismét a felszínre bukkan; átcsap a szomszédos déli 
lapra, a hol ép úgy mint az északin, lépten-nyomon találkozunk kibúvá
saival, a melyek egész a Szomor alatt elhaladó megyei határ széléig kö
vethetők. Utóbbi helyen, közvetlenül az alluviális völgy szélén, szép fel
tárása látható egy útmenti vízmosásban, a hol a homokkőre egy, körülbelül 
1*0— 1'50 m vastag sárgás-szürke homokréteg települ. Ennek a határán, 
de főkép a nálánál csak valamivel szilárdabb homokkőben nagyszámú, de 
teljesen elmállott Pedunculus obovatus, L amk. kövület található, a mely
nek héjai a legcsekélyebb érintésre lisztszerűen szétporladnak és csak kő
belei maradnak hátra.

Érdemes itt megemlítenem, hogy a homokra meglehetős nagy dara
bon közvetlenül csak löszt látni települve, a mely közé egy keskeny kavics
csíkon kívül egy, eleinte csak keskeny, később azonban mindjobban vas
tagodó agyagpad ékelődik.

Az eddig elsorolt helyeken kívül megtaláljuk még e homokkövet 
területünk keleti részein is, nevezetesen Dágnál, Kiskerek-domb táján, 
Grabina-hegyen, Tallosrieden és Garancs egy-két vízmosásában stb. Több 
helyen, így a Kerekdomb és Grabina-hegy egy-két pontján, de főképen a 
dág-unyi országúinak a Hanfgrabenbe torkoló részén igen sok s elég jó  
megtartású Pedunculus obovatus, L amk. kövületet tartalmaz.

A felső sósvízi képződménynek homok alakjában való előfordulását 
területünknek csak alig egy-két pontján volt alkalmam megfigyelni; ez 
esetben is ez csak az elmállott rétege a homokkőnek, a mely közvetlenül 
a felszínen fekszik. Csak igen kis, jelentéktelen foltokat borít Dág mel
lett, majd a kirvai Wiesenweingárten és a Kiskerek-domb egynémely 
pontján, a melyeket azonban a térképen kijelölni már alig lehetséges.

A homokkő, a hol a felszínre kibukik, rendesen mállott, legömbö
lyített, kopott és laza összetartású tuskókat alkot. Számos feltárásban 
azonban keményebb padok formájában is található, a melyek a mállott 
homokkőből sokszor lépcsőszerűen kiállanak. Más helyen ismét rétegei
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köze —  a melyek rendesen igen jó l kivehetők —  vékonyabb-vastagabb 
agyagpadok települnek, a melyek sokszor a homokkővel váltakozni szoktak.

Friss törési felülete alig tér el a mállóitól, legfeljebb annyiban, hogy 
színe valamivel világosabb. Szövete —  bár helyenként finomabb, helyen
ként valamivel durvább quarczszemek alkotják —  meglehetősen egyforma. 
Kivételt csupán ama fennebb említett homokpadok képeznek, a melyek 
közbe települnek, mivel ezek mindig finomszeműek. Színben is eltérnek 
az előbbitől, mert míg az sárgás-szürke, ezek vörhenyesek.

AL neogen-csoport képződményei felvett területemen oly nagy mér
tékben s oly szépen vannak kifejlődve, hogy bő alkalmat adnak a beható 
tanulmányozásra. Fellépnek részben az alsó-mecliterrán, részben a 
szármáti, részben a pontusi emelet üledékeivel. Meglehetősen összefüggő 
complexust alkotnak, a mely az E-i lap déli és délkeleti, a D-i lapnak 
pedig északi, keleti s déli részein terül el.

Legcsekélyebb felszíni kiterjedése van ezek között az ctlsó medi
terránnak, a mely lapunk területének egyedül egy pontján volt észlel
hető. T. i. Piliscsabán a Kiskopasz-hegy tövében vezető vasút bevágásában, 
a hol mint anomiás homok van képviselve. Ez a meglehetősen finom 
szemű homok mintegy 4-0 m-nyire van feltárva, a melynek falában tö
ménytelen sok és igen jó  megtartású Anomia sp. foglaltatik. Helylyel- 
közzel vékony homokkőpadok is észlelhetők benne, a melyek nem rit
kán kétszikű növénylevelek lenyomatait tartalmazzák. Egyéb kövületet, 
hosszabb keresés daczára —  e különben igen kövület-dús helyen —  nem 
találtam.

Ezen anomiás homok településére vonatkozó közelebbi megfigyelé
sek nem voltak eszközölhetők, mivel alúl, a homokfal egy részének bedőlése 
folytán be volt temetve.

Az előbbinél jóval gyakoribb és sokkal nagyobb területeket borít a 
szármáti emelet, a mely —  mint már fennebb alkalmam volt 
megemlíteni —  alacsony, egymással összefüggő fensíkokat alkot. Ki
zárólag mint cerithiumos mészkő van képviselve, a mely Unynál köz
vetlenül a község déli szélén kezdődik és a Tabány s Baráthegy nagy részét 
alkotva, átcsap a kirva-perbáli határba, a honnan —  egyideig a megyei 
határ szélén haladva —  déli irányt vesz fel s Tökiháton át Zsámbékig 
húzódik. Nagyobb területet borít ezenkívül még a perbáli Csacsihegyen 
(Eselsberg) és Kálvárián, majd Tökön a szőlőkben. Kisebb szigetszerű fol
tokat képez pedig: Tinnyén a Kutyahegy E-i és D-i részén, a tinnye- 
perbáli határ mentén, továbbá Perbálon a Kirvára vezető út és a kirvai 
határ szélén. A terület keleti részén ellenben csupán a Hajnal-hegy nyu
gati lejtőjén, a Perbálról Nagykovácsira vezető úton bukik ki, a hol úgy 
látszik közvetlenül a dolomitra települ.
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Valamennyi ezen eddig elsorolt helyen szálban áll; fiatalabb kép
ződmények csak ritkán takarják el, a melyek ebben az esetben is csak 
igen vékony rétegben települnek reá. l'O— 1'5 m mélységben — a miről 
részben egy-két feltárás, részben pedig fúrás útján volt alkalmam meg
győződni —  már a kőzet következik. Közvetlen takarója legtöbbnyire a 
lösz, a mely tetemesebb vastagságban egyedül az unyi Barátbegyen tele
pül rajta. Helyenként ismét kavicsot találunk rajta, a mely rendesen 
borsónyi nagy, de némelykor a mogyoró nagyságát is meghaladja. Bit- 
kábban települ a mészkövén piszkos fehér agyag —  így Úny és Kirva 
határában — , csakhogy ez utóbbi már mállási terméke az eredeti kőzet-

2. ábra.

nek, a mely már messziről elárulja a közelében levő ceritbiumos mészkő 
jelenlétét. Vastagsága ennek se nagy.

Az e területen előforduló ceritbiumos mészkő többnyire vastagon 
padozott. Bétegei —  a melyek sokszor fölülről lefelé haladó keskeny hé
zagoktól vannak megszakítva — helyenként, így a perbáli Kálvária-begyen 
és a tinnyei kőfejtőben, majdnem egészen szintes települést mutatnak. 
A Barát-begy egyik feltárásában ellenben már DNy 16— 17h irányban 
5°-—6°-os a dőlésük, déli irányban haladva az még nagyobb, a mennyiben 
mintegy 20°-t tesz ki.

Az egyes rétegek közé nem ritkán vékonyabb-vastagabb, szürkés-fehér, 
majd kékes színű agyagpadok vannak betelepülve, a melyek a mészkő 
rétegeit meglehetősen élesen elkülönítik egymástól. így találjuk ezt a 
Kis-Telep-puszta közelében levő egyik kőfejtőben (1. a 2. ábrát), a hol kö-
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rülbelől 4 ‘0 m-re van a szóban forgó mészkő feltárva. Itt legfelül egy 
0'30 m vastag mészkőtörmelékes homokos vályog települ (a), a mely 
alatt 1-0 m-ig mészkőtörmelék (b) következik. E törmelék után látjuk a 
szálban álló mészkövet (c), a melynek rétegeit a szürkés-fehér agyag
padok (cl) választják el egymástól.

Csupán megjegyzésképen érdemes megemlíteni, hogy a szálban álló 
mészkőre települő törmelék, a mészkő határán egészen durva, míg a fel
szín felé mind inkább kisebbedik. Ezen mészkő-málladék, a melyet e vidék 
sváb lakossága «sóder»-nek mond, sokszor a durva homok nagyságával 
biró murvát alkot, a mely 2 ‘0— 2-50 m vastagon is települ a mészkőre.

E mészkő csaknem mindenütt igen nagy mennyiségű kövületet tar
talmaz, a melyek közül Tinnyén, Perbálon és Unyon következők a leg- 
gyakoriabbak:

Ostrea gingensis, Schloht. var. sarmatica F.
Cardium plicatum, Eichw.
Cerithium pictum, Bast.

« rubiginosum, Eichw.
Tapes gregaria, Partsch.
Macira podolica, Eichw.
Trochus podolicus, Düb.

A kőzetből kimállva -— a perbáli kőfejtő közelében —  főkóp a Ce
rithium pictum, Bast. és Cerithium rubiginosum, Eichw. oly nagy meny- 
nyiségben találhatók, hogy marékszámra szedhetők; nem ritka közöttük 
a Cerithium disjunctum, Sow., valamint a Nerita picta, Fér. se.

Petrographiai minőség tekintetében e kőzet nem mindenütt egy
forma. Rendesen durva szemű, szivacshoz hasonló, likacsos szerkezete 
van; nem ritkán a kövület töredékeknek egész tömegéből áll. Mélyebb 
szintjeiben struktúrája már tömöttebb, sűrűbb s azért az előbbinél jóval 
keményebb. Számos helyen oolithos szerkezete van s azért nagyon hasonlít 
alhomokkőhöz. Utóbbi módosulata a perbáli Kálvárián Mactra podolica, 
Eichw. és Trochus podolicus, DüB.-nak rengeteg mennyiségű kövületeit 
tartalmazza. Más helyen ily válfajában sehol nem találtam kövületet.

Színe majdnem mindenütt egyforma: fehéres-sárga.
Ipari czélokra területünk több pontján fejtik. Igen szép kőfejtőket 

találunk Tinnyén, Perbálon, továbbá Uny és Kirva közelében. De leg
hatalmasabb valamennyi között a DARÁNTi-pusztának a Toki háton elterülő 
kőfejtője, a hol a mészkövet csaknem az egész gerinczen fejtik. Ezen el- 
soroltakon kívül kisebb jelentőségű kőfejtőknek egész sorával találkozunk, 
a melyekben azonban a fejtést csak az illető gazda-tulajdonos szükségle
tének megfelelő mértékben űzik.
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Építkezési czélokra főkép a tömöttebb rétegeit használják, míg sír
kövek faragása czéljából inkább a likacsos válfaját fejtik. Használják ezeken 
kívül e vidéken az épülő utak alapozására s kavicsolására is, a finom 
mészkő-málladékot pedig átrostálva meszelésre.

Nem sokkal vagy egyáltalában nem kisebb mértékben vannak a fel
vett területen a pontusi emelet üledékei kifejlődve, a melyek a tinnye- 
biai medenczét köröskörül beszegő szármáti és régibb képződmények réte
geire vannak települve. Nagyrésztlösz takarja ezeket, a mely alól meglehetős 
nagy megszakításokkal buknak ki a felszínre, miért is már távolról sem 
képeznek oly összefüggő területet, mint az előbbi emelet képződménye. 
Nagyobb mértékben főkép a medencze szélein lépnek fel, míg annak bel
sejében csak szigetszerű az előfordulásuk.

A pontusi emelet üledékei mint agyag, homok es mint homokos 
kavics vannak képviselve, a melyek majdnem mindenütt igen szép meg
tartású s meglehetősen nagy számú kövületet tartalmaznak.

Legnagyobb felszíni kiterjedése van ezek között a pontusi agyag
nak, a mely nagyobb összefüggő területet az É-i lapon, a Tinnyéről Unyra 
vezető út mindkét oldalán borít. Tinnye északi részén kezdődik a Jakab- 
haraszt nevű domb nyugati és a Barát-, illetőleg a Tabány-hegy keleti 
lejtőjén s halad majdnem egészen Unyig, a hol a János-halály nevű domb 
északi részéig tart. Kövületeket e területen nagyobb mennyiségben a 
tinnye-únyi út feltárásában találhatunk, de nem ritkák a szántóföldeken 
se, a hol azokat szántás alkalmával az eke veti ki. Nem ritkák ezek ama 
Uny melletti vízmosásban sem, a mely a Szénégető-hegy nyugati lejtőjén, 
délnyugati irányban halad az únyi völgy felé.

Megtaláljuk ezen agyagot Unyon a Bókalyuk-hegy vízmosásaiban 
is, a hol főkóp a congeriák fordulnak elő benne nagyobb mennyiségben, 
de kevésbbé jó  megtartásúak, mivel csupán a zárórészeik vannak meg, 
héjuk többi része hiányzik. Nagyobb felszíni kiterjedésben fellelhető még 
Zsámbék és Móricz-major között elterülő Lackenácker nevű dombokon, 
Ny-ra a zsámbék-herczeghalmi úttól. Ez utóbbi helyen az agyag néhány 
ponton kavicsos, melyből a szántás közben kivetett kövületek, túlnyomóan 
melanopsidák, a felszínen szedhetők össze. Kisebb foltokban a zsámbéki 
malomnál, a toki malomnál, a toki templom romjánál, Telkin, Jenőn, 
Perbálon és Tinnyén terül el, a hol csaknem kivétel nélkül nagyobb 
mennyiségű jó l conservált kövületet tartalmaz.

Ezen agyag legtöbbnyire sárgás-vereses és igen kemény; sok helyen 
közvetlenül a lösz alatt települ —  így pl. Unyon — , de nem ritkán ész
lelhető az is, hogy az agyag és a lösz közé, észrevehetően rétegzett homok 
ékelődik.

A pontusi homok Únyon az Öreghegy északnyugati részén terül el
A m. hír. földtani intézet évi jelentése. Í90't 16
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nagyobb mértékben, a melyben főképen a melanopsisok lépnek fel túl
nyomóan. Ebbe a leginkább szürkés sárga színű homokba vékony homokkő
padok települnek, míg a homok alatt rendesen sárgás zöldes, kemény agyag 
található.

Ezek után meg kell még emlékeznünk a homokos kavicsról, E terü
let pontusi rétegeinek legtanúlságosabb és kövületekben legdúsabb feltá
rását épen ezen homokos kavicsnak egy gödrében találjuk Tinnye köze
lében, a mely már régóta az egész vidék pontusi faunájának kiválóan 
nevezetes gyűjtőhelye. A mellett, hogy kövületei nagyobbrészt kitűnő meg- 
tartásúak, igen gazdag is a környéket jellemző faunája.

Az e lelőhelyről régóta ismert kövületek közül következőket volt al
kalmam a területnek meglehetősen nagy kiterjedésű pontusi rétegeiben 
találni:

Congeria ornithopsis, Brus.
Melánia (Melanoides) Vásárhelyii, Hntkn. sp,
Melanopsis impressa, Krausz.

<( « var. Bonelli, E. Sismd.
« affinis, Handm.
« Martiniana, F ér.
« Bouéi, Eér.

Érdemes itt megemlítenem, hogy a Melánia Vásárhelyii, Hntkn. sp. 
a felvett területen nem csupán e kavics-gödörben, hanem ezzel szemben 
az országút túlsó részén, valamint Perbálon, a szőlőhegynek közvetlen az 
útmentén feltárt lejtőjében is előfordul Szabó József gazdának az udvarán. 
Ez utóbbi helyen való előfordulása úgy látszik nem ritka, sőt talán gya
koribb a tinnyeinél, csakhogy oly rossz megtartású, hogy ép példányt 
kiszedni alig lehetséges.

Kiválóan szép feltárást látunk a Tinnyéről Jászfalu felé vezető or
szágút falában is, a hol szintén óriási mennyiségű kövület található. 
A pontusi rétegeket itt közvetlenül lösz takarja; a feltárás profilja a 
3. ábrán lát ató.

Úgy ezen, valamint a csak imént említett kavics gödör számos kövü
letét megtaláljuk a Szénégető-hegy DK-i lejtőin is, a hol a pontusi réte
gek több helyen a felszínre buknak s meglehetős terjedelmes területet 
borítanak.

A tinnyei lelőhely kavicsát utak burkolására, homokját pedig épít
kezésre használják.

JL d i lu v iu m  felvett területemen a legnagyobb mértékben van 
kifejlődve valamennyi eddig elsorolt képződménynél. Ez takarja nagy
részt a medencze harmadkori képződményeit, a melyek csak ott buknak
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ki alóla, a honnan az akár denudatio, akár mesterséges feltárások foly
tán el van távolítva. Képviselve van mint lösz, mint homok, ritkábban 
mint agyag.

Ezek között legnagyobb területeket a lösz foglal el, a mely a völ
gyek szélétől kezdve' egész a hegységig követhető. Petrographiai mi
nőségét tekintve, anyaga majdnem mindenütt egyforma; homokosabb 
válfajával csupán néhány ponton találkozunk — így a kirva-sárisápi me- 
denczében és a Tinnye s Piliscsaba között elnyúló dombok némelyikén 
és Perbálon — , a hol nem nagy, de meglehetősen összefüggő foltokat 
borít. A lösznek e területen való vastagsága, a mint nehány vízmosásból 
látható, némely helyen meglehetősen tetemes.

3. ábra. a lösz, b finom homok, c sárga vereses homok, d homokos kavics 
(kövületekkel), f  sárga és szürke homok (kövületekkel).

A homok főképen területünk északi lapján borít jelentékenyebb k i
terjedésű területet, még pedig Piliscsaba és Jászfalu határában, a melyből 
itt úgy a dolomit, mint a megalodon-mészkő csúcsai emelkednek ki. 
Piliscsabától kezdve egészen Csévig követhető, a hol közvetlenül érint
kezik a futóhomokkal. Kisebb területen megtalálható még a Furkó- 
hegyen és a Garancs-hegy keleti lejtőin: a piliscsabai szőlőkben. Színe 
majdnem mindenütt egyforma szürkés-vörhenyes.

Az agyag csak igen alárendelt mértékben Úny és Tinnye közelében 
lép fel, a mely mind a két helyen vöröses színű s igen kötött.

A z  a llw viim b  a bejárt területen csupán egyforma, a diluviális és 
neogen domboktól körülvett völgyekre szorítkozik, a melyeknek arány
lag igen csekély a kiterjedésük úgy szélesség, mint hosszúság tekin
tetében.

16*
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Fellép mint jutóhomok Piliscsaba déli részein, majd mint agyag a 
patakok mentén, a melyekről bővebben az alább következő fejezetben 
fogunk megemlékezni.

Talajviszonyok.
Áttérve ezek után területünk talajviszonyainak a tárgyalására, azt 

látjuk, hogy a mily változatos a felvett vidék geológiai alkotása, ép oly 
változatosak ismertetett képződményeinek a talajnemei is. Lássuk már 
most részletezve őket, minőségüket, elterjedésüket azon sorrendben, a mint 
azok a különböző korú képződményeken találhatók.

A felső triászkorú dolomitnak csak egy-két pontján van saját anya
gának az elmállásából keletkezett talaja. Szomor és Mány határában lát
juk ezt; előbbi helyen közvetlenül a községtől K-re fekvő völgy túlsó 
lejtőjén, utóbbin pedig Zsámbék közelében, a megyei határ szélén fekvő 
Spitzberg nyugati lejtőjén található meg. Nem egyéb ez, mint a dolomit 
elmállásából keletkezett vörös agyag, a mely színét az oldódva málló kő
zetben foglalt vasvegyületek oxydálása által nyerte. Nedves állapotban 
szép sötétvörös, míg kiszáradva fakó színű; igen tömött és kagylósán törik. 
Vastagsága Mány határában meglehetősen nagy, mert a mint feltárásából 
láthatni, 3'0— 3'50 m-ig csak annyiban változik, hogy helylyel-közzel igen 
keskeny —  alig nehány czentimóter széles —  világos sárga agyagpadok 
települnek benne.

Szomor közelében ezen bolusszerű agyag vöröses-lila színű, csakhogy 
oly csekély a vastagsága, hogy alig tesz ki 0‘40— 0‘60 m-t s alatta .már a 
dolomit következik. Ipari czélokra csak Hányon fejtették, de utóbb itt is 
abbanhagyták.Miután felszíni kiterjedése oly csekély, hogy a térképen kitün
tetni nem is lehetséges, azért mint kulturtalajnak semmi jelentősége sincs.

Mint közvetlen felső talaj tekintetbe jön még talajtani szempontból 
a lösz, a mely a dolomitot a terület több pontján fedi s a mely ennek 
törmelékeivel keverve, egy kőtörmelékes meszes vályogot alkot. Erről azon
ban bővebben a lösz talaj féleségeinél lesz még szó.

A megalodon- vagy dachstein-mészkőnek előbbihez hasonlóan igen 
csekély a felső talaja, mivel legtöbb helyen szálban áll. A hol e mészkő 
valamelyes talajféleséggel födve van, ott azt rendszerint egy igen törme- 
lókdús, laza, barna humuszos homok alkotja, a mely azonban csak alig 
nehány czentiméter vastag, mivel alatta 10— 15 cm-nyire már a szálban 
álló kőzet következik. így találjuk ezt a Felső- s Nagy-Somlyó-hegyeken. 
Míg Jenő közelében vékony kőtörmelékes vályog a felső talaja.

Az oligoczén képződményei már többféle talajnemet engednek meg
különböztetni, a szerint, a mint azok az alsó vagy a felső sorához tartozó 
rétegeinek a takarói.
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Mivel az alsó oligoczón egyedül csak a hárshegyi homokkővel van 
területünkön képviselve, azért felső-talajképen csupán az ennek elmállá- 
sából keletkezett barna kavicsos agyagos homoktalajt különböztethetjük 
meg, a melynek vastagsága 0 5 0 —060  m között ingadozik. Alsó talaját 
vagy durva homokkőtörmelék vagy pedig a szálban álló hárshegyi h o 
mokkő legfelső, mállott, laza rétege képezi mintegy 2 ‘0 m mélységig. 
A hol a hárshegyi homokkő fellép, ott mindenütt ezen felső talaj talál
ható jellemzően kifejlődve; mivel azonban a hárshegyi homokkőnek arány - 
lag kicsiny az elterjedése, azért e felső talaj is csak az előbbinek közvetlen 
környékére szorítkozó kis foltokat borít.

A cyrenás rétegek, mivel részben mint agyag, részben mint homok 
vannak kifejlődve, agyag- és homoktalajokat alkotnak.

Agyag-felsőtalajt Kirva s Epöly között és Dágh közelében találha - 
tünk, a höl rendesen sárga színű. Meglehetősen kemény kötött és nehéz 
kulturtalajt alkot, a melynek vastagsága 0'30— 0-60 m között ingadozik. 
Az alsó talaj többnyire igen kemény, szürkéskékes színű agyag, a melybe 
sok helyen még a fúró sem képes nagyobb mélységre behatolni. Kötöttség 
tekintetében a felső s alsó talaj között nincs igen feltűnő különbség, 
legkevésbé hosszantartó szárazság idejében.

A cyrenás agyagnak nem ritkán nagyobb mértékben kavicsos agyag is 
a felső' talaja, mint pl. a Babál-hegy és Ráczberek táján, a mely teljesen 
megegyezik azzal, a mi Nagysáp közelében a Szt. János hegyen található.*

A fúrások következő talajszelvényt mutatnak:

Kavicsos sárga agyag .... .... „  ......... 0 ’40 m-ig
Szürkéskékes igen kötött cyrenás agyag 2’ 0 «

Hasonló talajt találunk még Dág mellett, a hol az országúttól K-re 
fekvő domb tetejének egy részét borítja, valamint Kirván a Wiesenwein- 
gárten nevű domb DK-i lejtőjén. A kavicsok, a melyek ezen talajnemnek 
kiváló jelleget kölcsönöznek, egyes helyeken tetemes mennyiségben, más 
helyeken viszont csak szórványosan mutatkoznak, miért is e két utóbbi 
talajnem között oly lassú az átmenet, hogy éles határt köztük vonni 
alig lehet.

E rétegek másik talaj félesége, az agyagos homok, csak igen csekély 
kiterjedésben a Wiesenweingarten domb lejtőin és Piliscsaba mellett for
dul elő, de csupán a feltárások közvetlen közeiére szorítkozó s a térképen 
ki nem tüntethető foltokon.

Talajképzés tekintetében kiváló szerepük van a Pectunculus obova-

* Y . ö. L if f a  A .: Geológiai jegyzetek Sárisáp vidékéről. (A m . kir. Földtani 
Intézet Évi jelentése 1903-ról. 223. 1. Budapest, 1904.)
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tus, L amk. rétegeinek, a melyek a terület nagyrészén, a vidéket igen jel
lemző talajnemeket alkotnak. Miután e rétegek leginkább a laza, igen 
könnyen málló pectunculusos homokkőből állanak, nagyrészt homokos 
talajokat alkotnak, a melyek minőségük szerint:

a) agyagos homok,
b) kavicsos agyagos homok.

Az agyagos homok mint felső talaj nagyobb összefüggő területet 
Piliscsaba és Jászfalu között a Grabinahegy tájékán képez, a hol úgy a 
tetőn, mint a lejtőkön a pectunculusos homokkő kibúvásaival lépten- 
nyomon találkozunk. De megtaláljuk ezenfelül még az északi lap nyugati 
részein a Ráczberek és a Babálhegy lejtőin is. E talajnem rendszerint 
sárgásbarna színű s meglehetősen laza, a melynek csekély eltéréssel csak
nem mindenütt egyforma a vastagsága is. Átlagban alig múlja felül a 
0'30 m-t, a mely mélységben vagy szürkés sárga durva homokot találunk —  
pl. a Grabinahegy táján, a hol 2-0 m-ig tart —  vagy már a homokkövet, 
illetőleg annak málló s a felszínhez közel fekvő részét. Leggyakoribb azon
ban az az eset, a mikor a homokkő a szürkés sárga durva homok-alsótalaj 
alatt már mintegy l'O— P50 m mélységben következik. Erre számos fúrási 
próba szolgálhatna például, akár Piliscsaba, akár Sárisáp vidékéről.

A terület nyugati részén, a Babálhegy déli lejtőjén e talajnem sok
kal gyakoribb; különbség azonban mélységi viszonyait illetőleg —  mint 
már fennebb említettem —  alig van. Az itteni fúrásoknak következő a 
talaj szelvényük :

Homokos agyag.... _ _ _ _ _ _ _  030  m-ig
Sárga durva homok „  „  _  _  „  0'50 «
Pectunculusos homokkő, mely miatt a fúró lejebb nem hatol.

Hogy e homokkő a művelés alatt álló területek egynémelyikén is 
közel van a felszínhez, igazolja az, hogy számos helyen szántás közben 
már az eke is kiveti.

E képződmény másik igen jellemző talajneme a kavicsos agyagos 
homok, a mely színre nézve teljesen megegyezik az előbbivel. A hol elterül, 
ott mindenütt a pectunculusos homokkő lép fel nagyobb mértékben. 
E talajféleséggel kiváló gyakran a terület Ny-i dombjain s azok lejtőin 
találkozunk, nevezetesen a Ráczberek és Teufelstal közti domb Ny-i lej
tőin, a Wiesenweingártendomb tetején és lejtőin, továbbá a Kisteleppuszta 
közelében stb. Ezen elsorolt helyeken átlagos vastagsága 0'40 m-t tesz 
k i; az alsó talaj szürkés sárga durva homok, a mely átlagban l'O m-ig 
tart. Legalól legtöbb helyen a pectunculusos homokkő van, vagy helylyel- 
közzel vasokkeres durva homok. Egy ily jellemző fúrási szelvény a 474-ik:
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Barnás sárga kavicsos agyagos homok 060  m-ig 
Sárga durva homok ... .... .... ... ... 1 '00 «
Peetunculusos homokkő, a mely miatt afúrólejebb nem hatol.

A terület K-i részein. Clarancs dombjain, ugyanezen talajnemet ta
láljuk, a hol a felső- s az alsó talaj, valamint ezeknek struktúrája s mélységi 
viszonyai az előbbivel teljesen megegyezők.

Az anomiás homok, mivel csak igen csekély mértékben van kifej
lődve, talajt nem alkot.

A szármáti emelet talajviszonyai igen egyszerűek, a mennyiben 
ezekről csak ott lehet szó, a hol a cerithiumos mészkő szálban nem áll 
s valamelyes talajréteggel födve van. Rendkívül elterjedt talajneme a kő
törmelékes barna homokos vályog, a mely főképen ama helyeken igen 
gyakori, a hol a cerithiumos mészkő igen közel van a felszínhez. A kő
törmelék a cerithiumos mészkőből ered és sok helyen oly nagy mennyiségű, 
hogy a talaj majdnem elvész közötte, más helyeken viszont csak gyéren 
van jelen. Vastagsága legtöbbnyire alig nehány czentiméter; ritkábban 
elér 0 ’30 m-t is, de már e mélységben a fúró mindenütt a szálban álló 
kőzetet üti meg. E talajnem borítja Kirvától kezdve a Tökiliát fensíkját 
egész Zsámbékig és a Perbál közelében elterülő szármátikorú dombokat, 
a Kálvária és Csacsihegyet.

A hol ellenben a mészkő mélyebben fekszik a felszín alatt, ott e 
felső talajt egy vöröses, kőtörmelékben már kevésbé dús agyagos vályog 
váltja fel, a mely nagyrészt már löszszel van keverve. Leginkább a lej
tőkön lép fel. Vastagsága átlag 0 ’50 m ; alatta kékes sárga, igen kötött 
agyag-alsótalaj foglaltatik, a mely ÜkO m-ig nem mutat változást.

Itt kell még megemlítenem ama fehér színű agyagtalajt is, a mely 
közvetlenül a cerithiumos mészkő elmállásából keletkezett. Mívelés alatt 
álló kulturtalajt ugyan nem képez, csupán egészen jelentéktelen foltokat 
a lejtőknek megmívelt részein, de figyelmet különösen azért érdemel, mert 
a hol a szántóföldeken kibukik, ott a növényzet oly satnya, hogy termő- 
képesség tekintetében csaknem meddőnek volna mondható. Nagyobb 
mennyiségben a mészkő közelében lép fel, a hol egész kopár hátakat képez.

Utolsó talajneme e képződménynek a kavics, a mely a Somodorpuszta 
közelében a mészkővel együtt található s egész terméketlen, meddő. Hogy 
mekkora lehet a vastagsága, azt fúrás útján megállapítani nem volt lehetsé
ges. Szerencsére kiterjedése ennek is igen csekély, mivel csak egy-két 
dombtetőre szorítkozik.

A pontusi emelet talajnemei már jóval lankásabb vidéken terülnek 
el és pedig vagy a lejtők tövében, vagy az alacsonyabb fekvésű térségen, 
a hol következő talajféleségeit különböztethetjük m eg:
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a) agyag,
b) kavicsos homokos agyag,
c) kavicsos agyagos homok.

(-22)

Az agyag-felsőtalaj ezek között aránylag a legalárendeltebb kiter
jedésű; csak Unyon a Rókalyuk-hegyen és Jánoshalály hegyen fordul elő. 
Igen kötött, kemény; rendesen barna színű s a felületen számos kövületet 
tartalmaz. Vastagsága 0'30— 050 m között ingadozik. Az alsótalaj több
nyire sárga vagy sárgás zöldes kötött agyag, a mely felett ritkábban vékony 
homokcsík is szokott előfordulni. A fúrási szelvények közül különösen a 
János halály 591. pontja érdemel több figyelmet, a hol —  mint alább 
látjuk —  2 -0 m mélységig háromféle alsó talajt különböztethetünk meg:

Barna, igen kötött kövületdús agyag „
Sárga agyag. _  . . _  „  .... _
Kékesszürke homok „  _. .... .„  „
Sárga durva homok.... .... _  „  _

0 -30 m-ig,
0-80 <i 
1*20 « 

2-00 «

A kavicsos homokos agyag a fennebbi talajnemek között területün
kön a leggyakoribb, a mennyiben úgy az északi lapon (Baráthegyen), mint 
a délin (Lacken-Acker táján) is elég nagy kiterjedésű complexust borít. 
Alsó talajaik között azonban lényeges különbség mutatkozik, mert míg 
Baráthegyen mintegy 060  m mélyen sárga durva homokot találunk, a 
mely 2'0 m-ig változást nem mutat, addig a Lacken-Acker táján 0 6 0 — 
0 ‘80 m mélységből sárga kötött agyagot hoz fel a fúró.

A kavicsok, a melyek a felsőtalajban előfordulnak, quarzból valók 
s helyenként csak szórványosan, helyenként pedig egész tömegesen lép
nek fel.

A kavicsos agyagos homok felső talaj Tinnyén a kavicsgödör köze
lében és Unyon az Öreghegyen terül el nagyobb mértékben, a hol egyes 
helyeken lazább, más helyeken pedig kötöttebb a structurája. így pl. a 
Szénégetőhegy tetején oly laza, hogy akár kavicsos homoknak volna mond
ható, míg a hegy talpa felé közeledve, mindinkább kötöttebbé válik. Vastag
sága körülbelől 0 ‘50 m ; e mélységből a fúró kavicsos szürke homokot 
hoz fel, a mely hasonló ahhoz, a mi a kavicsgödörben található. Ezen 
alsótalaj függélyes kiterjedése úgy látszik tetemesebb, mert 2‘0 m mélység
nél még semmi változás sem észlelhető. Unyon az Öreghegyen a felső- 
és az alsó talaj ezzel teljesen megegyező, sőt még mekkoraságuk tekin
tetében se vehető észre lényeges eltérés.

Áttérve ezek után a diluvium talaj féleségeire, azt látjuk mindenek
előtt, hogy ezeknek az elterjedése valamennyi eddig elsoroltak közül a
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legnagyobb. Ezek borítják a magasabb hegysíkokat, a lejtőket egészen az 
alluvium széléig.

E képződményén következő talaj féleségek különböztethetők m eg:

Miután a lösznek területünkön igen nagy az elterjedése, azért kü
lönösen egy talajnemét találjuk a vidékre igen jellemzően kifejlődve, t. i. 
a vályogot, a mely kétféle válfajával van itt képviselve. Egyik a meszes 
vályog, a mely szerkezetben nem, csupán színben tér el a lösztől annyi
ban, hogy kevés humusztartalmánál fogva ennél valamivel sötótebb színű. 
De sok helyen még szín tekintetében se tehető különbség alsó és felső 
talaj között. A hol az eltérés észrevehető, ott a felső talaj vastagsága 0'20, 
legfeljebb 0 ‘30 m között ingadozik, a mi az egész vidéken meglehetősen 
állandó. Az alsó talaj többnyire typusos lösz, a mely —  mint már az előző 
fejezetben láttuk —  sokszor tekintélyes függélyes kiterjedésű. A másik vál
faja, a rendesen sötétbarna színű typusos vályog, a mely az előbbitől csupán 
nagyobb humusz és csekélyebb mésztartalma által különbözik. Alsó talaja 
ennek is typusos lösz. A felső talaj vastagsága átlagban 0'30— 0 8 0  m 
között ingadozik. Az alsó talajba, a typusos löszbe, helylyel-közzel úgy az 
előbbi, mint ezen talajnemnél is vékony sárga finom homokcsíkok települ
nek, a melyek némelykor többször ismétlődnek benne.

Tekintve már most e két felső talajnemnek egymáshoz való viszo
nyát, azt látjuk, hogy míg a meszes vályog főképen a dombtetőkön és 
lejtőkön kiválóan gyakori, addig a typusos vályog az alacsonyabb fekvésű 
területekre jellemző. Ezt azonban csak általánosságban mondhatjuk, mert 
sok esetben az utóbbit a lejtőkön és tetőkön egyaránt megtalálhatjuk, ha 
azok erdőborította területeket alkotnak s viszont ritkán a meszes vályogot 
az alacsonyabb fekvésű területeken.

Az agyag csak alárendelten lép fel a terület E-i lapján az Égett 
hegy és Vörös oldalon, majd Rókalyuk hegy keleti részén, a hol mindenütt 
barna vörhenyes kötött agyag a felső talaja, a mely HCl-lel megcsep
pentve, nem pezseg. Kiterjedése nem nagy. Alsó talaja 1'30 m átlagos 
mélységben sárga kötött agyag, a mely alól a Rókalyuk hegyen zöldes 
kék —  valószínűleg már pontusi —  agyagot hoz fel a fúró. Ez utóbbi 
helyén a Vörös oldalon egy igen mészdús, világos sárga agyagot találunk 
5 ' 0 m  mélységben.

Nagyobb felszíni elterjedésű e területen a homok, a mely túlnyomóan

b) agyag,
c) homok,

J meszes vályog, d) agyagos vályog,
e) homokos vályog,
f) kavicsos homokos vályog,
g) kőtörmelékes vályog.
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az északi lapon a Piliscsaba és Leányvár közötti dombokon és lejtőkön 
található, míg a déli lapnak csupán a keleti sarkában fordul elő. Jobbára 
vörhenyes színű s igen laza; ritkán kissé humuszos, főkép az erdővel bo
rított területeken. Felső talajának vastagsága igen csekély, a mennyiben 
a 0 ‘20 m-t alig haladja meg. Alsó talaja mindenütt sárgás fehér homok, a 
mely legtöbb helyen 2 ‘0 m-ig egészen változatlan. Csak ritkán találni 
még alatta fehér durva kavicsos homokot is, de már csak 2'0 m mély
ségben.

Az agyagos vályog kis felszíni kiterjedésben a «Bei den Lackem> 
nevű mélyedményben fordul elő, a hol 0'50 m mélységben alsó talaját 
agyag képezi. E talajnem nagy valószínűség szerint a környező dombok
ról lemosott s utóbb az agyaggal keveredett lösznek az eredménye. Az 
alsó talajban 2*0 m mélységben már víz mutatkozik.

E felső talajnemnek kavicsos válfaját a pontusi rétegek felett találjuk 
Telki és Jenő közelében, a hol azonban 0*30 m mélységből a fúró már a 
sárgás kékes pontusi tig/áfcu t xius-jací ti leiszmre.

A homokos vályog az E-i lap nyugati részén terül el nagyobb 
mennyiségben a Babái hegy és Kriva Zem tájékán, kisebb mértékben pedig 
Tinnye közelében a Grabina hegyen és Tallosrieden. Alsó talaja mintegy 
0 5 0  m átlagos mélységben mindenütt sárga finom homok, a mely 2'0 m-ig 
változatlan; ritkábban alkotja az alsó talajt a homokos lösz, a mely alatt 
azonban ismét csak az iménti homok található.

Kavicsos homokos vályog-felsőtalajt főképen a szármát! képletek kö
zelében találunk, a hol azt a kavicsra ráfekvő lösz, ezzel keveredve, eredmé
nyezi. Nagyobb elterjedésben a Toki háton fordúl elő, a hol mintegy 
0 ‘40 m mélyen sárga durva homok alkotja az alsó talajt, a mely —  mint 
a hogy ez egy-két ponton látható volt —  mélyebben mind durvább s mind 
tömegesebben fellépő kavicsot tartalmaz. Sok helyütt ép e miatt a fúró 
le se hatolt.

Nem ritka talajneme területünknek a kőtörmelékes vályog sem, 
a mely úgy a dolomit, mint a mészkő közelében a leggyakoribb. Volta- 
képen tehát több talajnemről van itt szó, a melyek azonban csupán a 
kevésbé lényeges alkatrészükben, a kőtörmelék minőségében, térnek el 
egymástól. Megkülönböztethetünk ezek alapján: dolomit-, megalodon- 
mészkő és cerithiumos mészkő-törmelékes vályogot. Yalamennyinek közös 
alsó talaja a lösz, a mely 0 ‘30— 040 m mélyen mindeniknél kimutatható. 
Főkép a lejtők tövében található, a hol az azokról lehordott törmeléknek 
a löszszel való keveredése által jött létre.

Ezen eddig elsorolt talajnemeken kívül kisebb jelentőségűek még 
csekély elterjedésüknél fogva az agyagos homok és a kavicsos agyagos 
homok, a melyeknek alsó talaja 0 -30 m mélyen homokból áll.
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Az a l lu v iu in  talajai, miután ez területünkön igen csekély mérték
ben van jelen, nem igen változatosak. Mindössze a következők különböz
tethetők meg rajta:

a) agyag,
b) futóhomok,
c) mocsártalaj.

Az agyag majdnem valamennyi völgynek jellemző talaja területün
kön ; rendesen barna színű s igen képlő. Tinnyétől kezdve egész Herezeg- 
halomig mindenütt fellelhető a patak mentén, a hol átlagban 0'50 m vas
tagságot ér el. E mélységben többnyire felbugyogó víz kíséretében sötét 
barna, kékesbe hajló agyag az alsó talaj, a mely hasonlóan az előbbihez 
igen képlékeny. Kisebb mértékben területünk Ny-i részein is előfordúl 
Szomor és Somodor közelében.

A futóhomok, a mely e területen található, folytatása a dörög— leány
várinak; e helyen Piliscsaba, Leányvár és Csév vidékét lepi el. Felső s 
alsó talaj között különbséget alig lehet tenni, legfeljebb a völgy patak
menti részén, a hol azt a kultúra már megkötötte. Felső talaja ilyenkor 
egy körülbelől 0'30 m vastag barna homok, a mely alatt mindenütt laza 
sárga homok található 2-0 m-ig.

A mocsártalaj egyrészt a zsámbéki malom mellett, másrészt a jenői 
völgyben borít nagyobb területet, a melyek ez idő szerint is vízállásosak. 
Csak időközönkénti mocsárterületeknek jelölhetők ki ama kisebb-nagyobb 
mélyedmények a Szarkaberek közelében, a melyek hosszantartó esőzések 
után vízállásosak, de szárazság idején vízmentesek.

*

Végül kedves kötelességemnek tartom, hogy e helyen is hálás feö- 
szönetemnek adjak kifejezést, a miért B öckh János miniszteri tanácsos úr 
ő méltósága a vidéken végzett felvételem alkalmával negyrabecsült láto
gatásával kitüntetni és útbaigazító tanácsaival ellátni szíves volt.


