
REAMBULÁCIÓ SZÉKESFEHÉRVÁR KÖRNYÉKÉN.
(Jelentés az 1925— 1927. évi felvételekről.)

Irta: L á s z l ó  G á b o r  dr.

A fenti években a szokottnál lényegesen rövidebbre szabott felvé
teli időkben Fejér megye három természetes tájának, ú. m. a csákvári, 
a velencei és a székesfehérvári medencéknek, illetve környékeinek újra- 
bejárása volt feladatom.

A három természeti táj a 16. rov. X IX . őszi. (Bicske—Marton- 
vásár) jelű katonai térképlapnak Ny-i felére, azonkívül a 17. rov. X IX . 
őszi. (Székesfehérvár—Seregélyes) jelűnek É-i felére esik.

A legelső felvételeket itt az elmúlt század 80-as éveiben H o f- 
m a n n  K á r o l y ,  ill. K ő s z e g i - W i n k l e r  B e n ő  geológusok 
eszközölték a M. Kir. Földtani Intézet megbízásából. A  Vértes-hegység
nek az a geológiai térképe, amelyet T a e g e r  H e n r i k  dr. 1904— 
1905. évi felvételei alapján közölt (M. Kir. Földt. Int. Évk. X V II. köt. 
1909), a szorosan vett csákvári medencét is felöleli. A  Velencei hegység
nek és a vele határos tájaknak újabb felvételét pedig V e n d l  A l a d á r  
dr. végezte 1 91 1  — 1912-ben és közölte térképén. (U. o. X X II . köt. 1914.)

Míg a T a e g e r - é s  V e n d  1-féle felvételek annyira részletesek vol
tak, hogy térképeikhez újrabejárásaim csak olyan kiegészítő adatokat 
szolgáltathattak, melyek időközi feltárásokból vagy valamilyen szeren
csés véletlen folytán jutottak tudomásomra, addig a többi tájéknak csak 
áttekintő jellegű régibb térképéhez az újabb részletek sok módosítást és 
kiegészítést adnák.

Ffelyszűke miatt természetesen ezúttal csak a legszembeötlőbb lele
tekről számolhatok be, a térképre és magyarázójára hagyva a részle
tes beszámolót.

A szóbanforgó területnek középponti magva a Velencei hegység, 
melynek gránitja, az alárendelt kontaktpalákkal együtt, korban is az 
első helyet foglalja el.
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E hegység eruptivumai már igen részletes tanulmány tárgyát ké
pezvén, ezekhez újabb adatot nem is fűzhetek, s inkább a hegység 
geológiai térképét illetőleg említhetem meg, hogy a gránittömzsöknek 
lábát nagy kiterjedésben, magasabb fekvésű völgyeit pedig túlnyomóan 
lösz, helyenkint futóhomok takarja.

Az újra bejárt terület másik hegysége a Vértes kettős triaszvonu- 
lata, amelyeket D N y—ÉK-i irányban a nagyobb gánti és a kisebb koz
mái völgyek választanak el egymástól. Mindkét völgynek egyenes le
futású DK-i szegélyei a töréses szerkezetnek kétségtelen tanúi.

Ezúttal a Vértesnek csak ÉK-i felében jártam, és pedig nagyjában 
a nevezett két völgy vonaláig. T a e g e  r-nek idézett térképezése, ki
egészítve t e l e g d i  R o t h  K. dr. későbbi felvételeivel itt nem hagy
tak lényegesebb sztratigrafiai vagy tektonikai kételyt hátra, de az ő 
térképük is még kiegészíthető volna azon tekintélyes löszfoltokkal, 
amelyek főképpen az alacsonyabb, széles hátakat borítják és melyeknek 
a nagy kiterjedésű erdőségek létfeltételüket köszönik. Hozzátehetem 
még, hogy Csákvártól Szárig a dolomitnak a harmad-, illetve negyed
kori üledékek alól való kisebb-nagyobb kibúvásaival lépten-nyomon 
találkoztam. Ezt a hegységet is ÉN y felől ostromolja a homokfúvás, s 
a nyíltabb hágókon — mint amilyenek a kozmái Kőhányás-pusztánál és 
Szárnál vannak — a futóhomok a vízválasztóig emelkedik, Szár környé
kén p. o. fényesre csiszolva a száraz völgy poligén görgetegeit.

A dolomitnál fiatalabb üledékek sorából csak a pontusi lerakódá
sokkal találkoztam a felszínen és pedig túlnyomóan azon a dombos 
tájon, amely a Velencei hegységet Ny, ÉN y és É felől környezi, illetve 
körülbelül Székesfehérvártól Alcsutig terjed. Ez a dombvidék szerke
zetileg összefügg ugyan a Velencei hegytömzstől D-re, K-re és É-ra el
terülő úgynevezett „Mezőföld“ szelíden hullámos fennsíkjával, de ettől 
abban tér el, hogy domborzatának kialakulásában a pontusi korú üle
dékek szerepe sokkal szembeÖtlőbb, mint amott. Ennek magyarázata az, 
hogy a Velencei hegységtől Ny-ra a pontusi rétegekben az agyagosabb 
és márgásabb képződmíények a gyakoriak, aminek eredményei azon 
ineredek lejtőjű, s mély vízmosásoktól szabdalt dombhátak, amelyek 
p. o. Zámolynál (Bagócs mjr.) 226 m, Csákvárnál (Antal mjr.) 195 m, 
Lovasberény— Csákvár határvonalán 216 m, Ácsánál (Nyárostető) 249 m 
t. sz. f. magasságokig felemlelkednek, s innen a Velencei hegységet közre
fogva, a Duna völgye felé fokozatosan alászállnak. így Székesfehérvár, 
Pátka, Lovasberény, Ácsa, Alcsut vonalától Ny-ra a Vértes lábáig követ
hető pontusi rétegek hol a vízmosások eróziós bázisán, hol a meredek 
domblejtőkön, akárhányszor a dombtetőkön jelentkeznek. A legmélyebb
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szintekben ezek többnyire rozsdafoltos vagy fakószürke agyagok és lát
szólag kövületmentesek, a lejtőkön szürke- és sárgaszínű durva homo
kok, helyenkint bőséges faunával, a dombtetőkön mint a mállásnak job
ban ellentálló pados homokkövek vagy márgák gyakoriak.

Noha ezek a rétegek homokos és márgás kifejlődésükben olykor 
tömegesen tartalmaznak molluskummaradványokat, általában véve fau
nában szegényeknek bizonyulnak. Áll ez főképpen a túlsúlyban elő
forduló finomszemű, galambszürke homokokra és a mélyebb szintet 
jelölő rozsdafoltos, fakószürke agyagokra.

Feltűnő ez a faunaszegénység a Székesfehérvártól D-re és K-re el
terülő tájakon, hol a pontusi üledékek nagyobbára csak mesterséges fel
tárásokból ismeretesek. A Velencei tó É-i és ÉK-i partvonalai mentén 
még fel-f elbukkannak ugyanis a rozsdafoltos, fakó pontusi agyagok, így 
a Velence községből a tóparthoz levezető mindkét szekérút vízmosásai
ban, azután magának a tópartnak ÉK-i sarkában a vízszín felett, de 
innen tovább D felé, pl. a Kisvelence megálló közelében készült agyag
gödörben, továbbá a kisvelencei útkanyarban már csak mesterséges fel
tárásokban láthatók. Kétségtelenül kimutathatók a pontusi rétegek a 
börgöndpusztai kútfúrásokban és Dinnyéstől D-re, a vízállásos mélyedé
sekben és árkolásokban. Mindezek arra engednek következtetni, hogy a 
Velencei tó egész feneke ilyen agyagokból áll.

Itt kell szólnom azokról a ÉÉNy-DD K-i irányban terjedő domb
hátakról is, amelyek Székesfehérvár déli belsőségeitől kiindulva, a Sár
víz völgyét keletről nagy szélességben hosszan kísérik. Anyaguk több
nyire kavicsos, középszemű szürke homok, melyet a szél sok helyen 
kikezd és elhord. Mint fauna tekintetében teljesen meddőnek látszó üle
déket nehéz a staratigrafiai sorrendben biztonsággal elhelyezni, de hogy 
feküje ugyanaz a pontusi agyag, amelyet Székesfehérvártól Csákvárig 
már ismerünk, ennek tanúságát a Sárvíz mentén (készült mesterséges fel
tárás (téglagyár), valamint a székesfehérvári Sóstó teknőjében lemélyesz- 
tett fúrások adják. Ezeket a homokokat egyébként több-kevesebb kavics 
előfordulása is jellemzi, hol szórványosan elszórva, hol lencsés telepek
ben lerakodva, összefüggő kavicstakaró borítja azt a 134 m t. f. sz. 
magasságig emelkedő dombhátat, amelyen a Székesfehérvár—sárkereszturi 
műút vezet végig. E tájon a lösz, az eddig tapasztaltakkal ellenkezően 
nem a legmagasabb, hanem a legalacsonyabb térszíni helyzetekben talál
ható változó kiterjedésben és vastagságban, mely a Sárvíz völgye felé 
növekszik.

Hátra van még az újra bejárt területnek három nagy depressziójáról 
néhány szóban megemlékezni.
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A szorosabb értelemben vett csákvári medence a Vértes DK-i lábá
nál, a lovasberényi műútról Zámolyig terjed és északról dél felé lejt. Míg 
ugyanis a lecsapoló „Nagy csatorna“ partjának tengerszín feletti magas
sága Csákvártól K-re 138 m, addig a téglagyárak közelében levő hídnál 
136 m, Forna-puszta hídjánál 134 m, végül a „Csuka tó rét“  középvona
lában 13 1  m. Általában a 130 m t. sz. f. magasság alatt maradó részeit 
szürke, homokos rétiagyag takarja, melynek mocsári eredetét Planorbis 
és Vivipara héjak jelzik. A medence peremi részein e talaj alatt éles 
határral a dolomittörmelékes vagy aprókavicsos löszagyag következik, a 
medence központi legmélyebb táján pedig a szürke feltalaj egy 2— 3 m 
vastag szennyesfehér üledékbe megy át, melynek összetételében igen 
finomszemű világos homok és karbonátiszap vesz részt. Kövület — lát
szólag — nincsen benne. Legjobb feltárásai a Csákvártól D-re 1.5 km 
távolságban fekvő téglavetők agyaggödreiben láthatók, továbbá a „Nagy 
csatorna“  mederfalain. Réteges szerkezetet nem, vagy csak gyengén árul 
el, legfeljebb koptatott élű és mésszel kérgezett kis dolomitkavicsok 
pásztás előfordulása mutat ilyenre. Minthogy feküjében helyenkint a 
pontusi korú homok is feltárásban van, a szóban forgó üledék csak fiatal 
pleisztocén, vagy éppen óholocén korú lehet.

A  medence keletkezését a Vértes DK-i lába mentén bekövetkezett 
töréses leszakadásnak kell tulajdonítanunk, melyet az így támadt de
presszióba gyűlendő csapadék- és forrásvizek (jelenleg is még 3 erős 
karsztjellegű forrás ömlik beléje) elárasztottak, ill. feltöltöttek. A leszaka
dás semmi esetre sem lehetett pliocén előtti, mert a magasabb keleti 
halomvidéken (Ürge mjr., Berta mjr., Miklós mjr. stb.) a pliocén lösz
homokban a Vértes dolomitjának lejtőtörmeléke még székében meg
található.

A  Velencei hegységnek DK-i lábánál fekvő sekély vizű tó egy igen 
lapos teknőt tölt ki. Ez D-n összefügg a Seregélyesig terjedő és a térké
pen „Nádas“  név alatt szereplő, de ma már teljesen lecsapolt öblével, 
illetve K-en a Császári pataknak vizenyős torkolati tájával. Úgy ezeknek, 
mjint a tópartnak kiszáradó részein az elszikesedés nyomai ismerhe
tők fel.

A Császári víz torkolati táján a rétek és legelők talaja szürke homo
kos agyag, vagy iszapos homok, amelyekhez rózsaszínű granittörmelék 
van keverve. Egyebütt a tótól D-re és K-re ez a granittörmelék a fel
színen nem tapasztalható, de Börgönd-puszta egyik artézi kútjának 200 
méter körüli mélységében a fúró vörhenyes kvarctörmelékbe (gránit) ért.

A bejárt területnek harmadik medencéje a Székesfehérvártól Ny-ra
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elterülő Sárrét, amelynek ezúttal csak legkeletibb, Moha—Székesfehér
vár—Sárszentmihály közti részére terjedtek ki megfigyeléseim.

A Moha felől érkező Gaja pataknak jelenlegi völgysíkja ÉK felé a 
Székesfehérvártól kiinduló pontusi dombvonulatokhoz támaszkodik. 
Fenéktalaja mindenütt ugyanilyen korú agyag. E völgy felső szakasza, 
továbbá a tőle Ny-ra elterülő és n o  m t. sz. f. magasságot meghaladó, 
enyhén hullámos térszín a Gaja egykori törmelékkúpja. Ennek nagy
kiterjedésű kavics- és homoklerakodásai számtalan anyaggödörben van
nak feltárva és szelvényük kb. a következő: kavicsos homokfeltalaj alatt 
30— 80 cm apró- vagy közepesszemű kavics, amely alatt fluviatilis szer
kezetű homoküledék következik a fakószürke (pontusi) agyagig.

A  törmelékkúp D-i irányban lejtve 106— 107 m t. sz. f. magasságok 
közt a Sárrét lápi üledékei alá süllyed. Ez a körülmény, valamint az, 
hogy a kavics fölött sehol lösz nem található, annak fiatalabb pleisztocén 
korára utal.

Hogy van-e és milyen összefüggés ezen homokos kavicstakaró és a 
fentebb említett Sárvízmenti homok- és kavicsképződmények között, 
ezidőszerint még el nem dönthető.

A lápi üledékek a Sárrétnek szóbanforgó K-i végén részben csigás 
mocsárföld, részben tőzeg, illetve ennek kiszáradása után keletkező mál- 
lási termék, a lápföld. Utóbbiak alatt nagy elterjedésben egy szennyes
fehér lápiszap következik, mely úgylátszik Csór és Kiszkeszi közt van 
a legerősebben kifejlődve. Mert ennek az anyagnak, mint valóságos tavi
krétának, esetleg gyakorlati alkalmazása is szóba jöhetne (pl. talajmesze- 
zés), itt közlöm annak F i n á l y  I s t v á n  dr.-tól a Magy. Kir. Földtani 
Intézetben megállapított elemzési adatait: CaO =49.69% ; M gO=o.79%; 
C0 2—}}.6$%;  P20 5= o.o3%; szerves anyag=i3.27%  és oldhatlan mara
d é k a i.03%.

REAMBULATION IN DER UMGEBUNG VON SZÉKESFEHÉRVÁR.
(Auszug des ung. Aufnahmsberichtes 1925— 1927.)

Von Dr. G. v. L á s z l ó .

Den zentralen Kern des reambulierten Gebietes bildet der Granit
stock des Velence-Gebirges, auf dessen Abhängen Löss, resp. ausgewehtei 
Sand lagert. Sehr ähnliche Verhältnisse sind am triassischen Dolomitzug 
des Vértes-Gebirges nachweisbar, wo der Flugsand von Westen her stel
lenweise bis zu den höchsten Sattellinien emporsteigt.
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