
ADATOK A VISEGRÁDI DUNASZOROS TERRASZKÉPZŐDMÉ- 
NYEINEK GEOLÓGIAI ISMERETÉHEZ.

(Jelentés az 1933. évi geológiai felvételekről.)

Irta: N o s z k y  J e n ő  dr.

A Magyar Királyi Földtani Intézet Igazgatóságának megbízásából 
1933 nyarán alkalmam volt a visegrádi Dunaszoros régi folyóterraszait 
geológiai nézőpontból tanulmányozni. Még pedig főként a fiatalabb 
rétegmozgásokra és azok mikéntjére való tekintettel.

A Dunaszoros terraszképződményeivel az idevágó geológiai és geo
gráfiai irodalom már többször foglalkozott; ill. legalább is érintette a 
kérdést. A  régebbi szerzők: S u e s s  E. (1.), P e t e r s  K . (3.), K o c h  
A. (4.), L o r e n  z-L i b u r n a u L. (6.), P e n c k A. (7.) munkáinak ál
talános megállapításain kívül az újabbak is foglalkoztak e kérdéssel.

így 1899-ben a vidék északi részének újra felvevője: B ö c k h
H u g ó  ( 10 .)  térképén Kis- és Nagymaros közt több ponton kijelöli a 
pleisztocén kavicsot. i:2 j.ooo-es felvételi lapját magam is felhasználtam 
általános geológiai tájékoztatásul. 1899-ben K o c h  A n t a l  a „Kiscelli 
párkánysíkon“  (9.) a régi pleisztocén-terrasz pontos geológiai megállapítá
sán és elemzésén kívül (amelynek a régi, jó feltárásai azóta már elpusztul
tak, elfedettek) jó magyaros elnevezéssel is megajándékozza irodalmun
kat. Az elnevezés sajnos nem ment át a köztudatba. 1905-ben S ó b á n y  i 
G y u l a  ír a „Duna balparti mellékfolyói és a Kisalföld hidrográfiájá- 
ról, különös tekintettel a terraszokra.“  (12.) 19 12- és 13-ban S t r ö m p l  
G á b o r  tanulmányozza a balparti terraszokat. (15., x 6.) A  B ö c k  h-féle 
geológiai felvétel másolatára rajzolt, terraszt megállapító i:2  5.ooo-es 
térképlapját, az északi part képződményeire vonatkozólag, szintén fel
használtam. Felhasználtam továbbá S c h r é t e r  Z. d r. esztergomi és 
F e r e n c z i  I. d r. délkelet börzsönyi újfelvételi lapjait; azonkívül 
K u b a c s k a  A . dr.  váci munkájához (21.) gyűjtött térképi, stb. ada
tait is.
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1918-ban S c h a f a r z i k  í ré terraszképződmény ékről a Duna pale- 
hidrográfiájával kapcsolatban (19). 1923-ban pedig ugyancsak ő állapítja 
meg a Vác—Verőce közti, klasszikus fiatalabb pleisztocénterrasz pontos 
szelvényét és fejlődését. C h o l n o k y  J .  „Morphológia“  című összefog
laló munkájában (22.) az általános megállapításokon kívül, több helyt fog
lalkozik a Dunaszoros egyes részleteivel; tekintettel a terraszokra is. 
1929-ben pedig a S c h a f a r z i k —V  e n d 1-féle, kiváló didaktikájú: 
„Gológiai kirándulások Budapest környékén“  c. munka foglalja össze 
az eddigi adatokat a tárgyról és illeszti be a megfelelő keretbe (25.).

Mindezek figyelembevételével és a kitűzött cél alapján, munkám 
nem lehetett más, minthogy a helyszínen összefoglalólag átnézzem az 
eddigi eredményeket; azután az észlelt megállapításokból, ill. a terrasz- 
képződményekből kiválasztva a megfelelőket; azoknak, vagyis a bennük 
észlelt bázisszinteknek, mint mérési képződményeknek lefutását — le
hető pontossággal kövessem és kijelöljem.

Megjegyzendő, hogy az idő rövidsége miatt a déli oldalon csak a 
Dömös—Esztergom-i szakaszt tudtam bejárni. Északon azonban elkészül
tem az egész, Sződ és szobi Ipolypart (trianoni határ) közti résszel. 
A  terraszok közül azoknak tulajdonítottam nagyobb jelentőséget, amelyek 
kifejlődéseiknél, ill. feltárásaiknál fogva jobb betekintést s így a fiatalabb 
rétegmozgások megítélhetésére erősebb lehetőségeket nyújtottak: az új
pleisztocéneknek. A  régebbi, már elmosódott, ill. erősebben elfedett terra- 
szokat csak általánosságban a jobban észlelhető részeken néztem végig 
— az esetleges összefüggések megállapíthatása végett. Ügyszintén a meg
lehetősen elfedett, legfiatalabb, ó-holocén terraszokat is, melyeknél leg
ritkább esetben nyílik alkalom a sziklaterrasz felszínének észlelésére; 
amit pedig ennél a problémánál elősorban kell számbavenni. Hiszen a 
takaró felszín az eróziónak az eredménye.

Kísérőim, ill. munkatársaim voltak: a déli parton: S z a l a i  T i b o r  
d r. Nemzeti Múzeumi segédőr úr, az északin pedig P e j a  G y ő z ő  d r. 
makói reálgimnáziumi tanár úr. P e j a  d r. volt szíves megrajzolni az 
északi oldal két legjellemzőbb részletének ide mellékelt és kiváló perspek
tivikus érzékre valló tömbszelvényét is. Ebben a külső morfológiai és 
belső geológiai viszonyok egyesítése, ill. feltüntetése révén világos képet 
kaphatunk a terraszok lényegéről. S z a l a i  d r. pedig a Helembával 
szemben levő Dunaszakasz szóbanforgó zátonyképződményeinek geoló
giai és hidrológiai tanulmányozásánál és megvitatásánál volt nagy segít
ségemre.
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/. A felépítő geológiai képződmények.

A  terraszképződmények bázisát, amelybe a különböző idők egymás
utánjában a folyó árja a fenékerózió révén az erózióbázis nívója felé, 
bevágódott, vagyis kimélyítő hatást gyakorolt; azután pedig oldalas eró
ziójával, völgyeket szélesített ki stb., a következő régibb képződmények 
alkotják.

1. Legrégibbek a kattiai homokos, agyagos, általában véve tengeri 
lerakódások. Ezeket északon Gödtől, Vác (és a Csöröghegy) területein 
át Nógrádverőcéig lehet követni. A  déli parton pedig Esztergomtól 
kezdve egészen a Szamárhegy keleti oldalán lévő Búbánatvölgy talpáig 
észleltük. Tovább a térszín nívója, illetve a fiatalabb képződmények alá 
süllyednek ezek a rétegek.

Az esztergomi Várhegyen és körzetében a magasabb terraszoknál a 
horsztszerű, régibb (liguri-rupéli) korinak vehető homokkő és agyagkép
ződmények alkotják a magasabb sziklaterraszt.

2. Kisebb szakaszon szerepelnek ilyen sziklaterraszul a Verőcétől, 
illetve a váci Dióshegytől kezdődő, régibb közép-miocén (helvéciai) 
részben terresztrikus, részben marinus képződményei. Ezekből a legdélibb 
előfordulásul most a nagymarosi Csuka-utca feltárásaiban sikerült pár 
előfordulást észlelnem. 1930-ban pedig a kismarosi Kelemenhegy alatt 
találta meg összeköttetésüket — a már ismert északiakkal — T óthL. (26)

3. Az alsó tortónai képződményekből a többhelyt kövületeket is 
tartalmazó (23. p. 188.) amfibolandezit tufák-breccsák és agglomerátu
mok kerepelnek, mint terraszbázisok. Alattok a fentemlített, idősebb 
képződmények már a mélységbe kerültek le. Ezek a vulkános képződ
mények Nagymarostól Zebegényig és az esztergomi Fieberkreutzhegy-
től Szentendréig követhetők.

4. A  felső tortónai lajtamészkövek és az egyenértékű fáciesképződ- 
mények az úgynevezett szobi medencében alkotják a terraszok szikla
bázisát.

A Duna létrehozta és az azokat elfedő, fiatalabb képződményekből 
a következők szerepelnek a tényleges terraszok felépítésében:

5. A  pliocénből csak néhány gyenge, magasfekvésű (a 200 méter 
fölött) kavicstakaró nyomot észleltem a megfelelő sziklabázis felett; 
illetve a rátelepülő löszös képződmények alul kibújva. Legnagyobb 
részük elfedett.

6. Szintén erősen elfcdettek és így csak gyengén észlelhetők terüle
tünkön az ó-pleisztocén kavicsok. Az ó-pleisztocén terrasz felel meg itt 
a legjobban C h o l n o k y  fellegvári terraszainak. (Esztergomi Várhegy,
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pilismaróti Várhegy stb.) Az elfödő, iszapos-homokos képződményei 
természetesen még kevésbé ismerhetők fel, illetve különíthetők el az ösz- 
szes képződményekre általában ráboruló, fiatalabb pleisztocén lösztaka
rók miatt.

7. A  fiatalabb pleisztocén kavicsos terraszszintjei jóval nagyobb 
kiterjedésben voltak észlelhetők. Legtipusosabban a verőcei téglagyár és 
Vác közt, a közvetlen dunaparti szelvényen vannak meg. Legömbölyí
tett, főképpen kvarcitos anyagú dunakavicsok ezek; kb. két méter vas
tagságban. A  rajtuk lévő löszön és más, meszes anyagokon átszivárgó 
víztől kilúgozott anyaggal konglomerátummá cementeződtek össze. Ez a 
konglomerátum erősen likacsos és vízvezető réteg lévén — az agyagos 
kattiai bázis, mint vízrekesztő felett — , olyan, mint a szivacs. Tele van 
a felette lévő rétegektől összegyűjtött vízzel, amely aztán száz és száz 
rétegforrást alkotva, fakad ki belőle. Vízbőségénél fogva pedig minden
féle nád és vízkedvelő növény igen jól érzi magát benne. Így, mint fel
tűnő zöld szalag vonul végig a többnyire kopasz kattiai bázisa és kisült 
növényzetű fedőképződményei között. Kisebb terjedelmű, de egészen 
egyenértékű foltokat észleltem a Fieberkreutzhegy északnyugati oldalán; 
az esztergomi Búbánat csárda fölött.

Nagymaros déli részein, továbbá a Dömös és Zebegény vidékén az 
uj-pleisztocén kavicsterrasz zöme legömbölyített és elég tekintélyes 
szemnagyságé (ököl, sőt fejnyi is) helyi andezithordalékból áll. Végül 
pedig legtöbb helyt vegyes: andezitből és kvarcitanyagból álló ez a ter- 
rasztakaró.

8. A kavicsos terrasztakarókra különböző vastagságú és minőségű 
(homokos-agyagos) öntési iszapok és törmelékek települnek. (Lásd a 
S c h a f a r z i  k-féle szelvényt.) Ezek fölött pedig a tetemes vastagságot 
( 12 — 15 métert is) elérő, helyenkint igen csigadús és kisebb-nagyobb 
löszkonkréciókkal jellemzett, erősen meszes löszképződmények ismerete
sek. A  lösz természetesen a magasabb terraszokat is elfedi. Sőt rendsze
rint vastagon rátelepszik a szél árnyékában lévő lejtőkre. (Az új-pleisz
tocén idők uralkodó szélirányát véve, amelyek e vidéken rendszerint az 
északkeleti lejtőknek felelnek meg.)

9. Óholocén terraszok homokos-kavicsos bázisfeltöltéseit legjobban 
a Vác déli oldalán lévő, hatalmas homok- és kavicsbányák tárják fel. 
Az esztergomi Dunaparton is változatos (konglomerátummá és homok
kővé is összeállt) középső tagok vannak belőle. Ezeket azonban legtöbb 
helyt a fiatalabb fedők miatt nem látni jól.

10. Az óholocén folyóhordta kavicsot és homokot rendszerint iszap
szerű finomabb hordalék, illetve agyagféle, löszszerű képződmény szokta
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befödni, illetve változik vele. Csiga és konkréció — ellentétben a pleisz
tocén löszökkel — alig van benne.

1 1 .  A fenti agyagos féleségek fölött, egyes nagyobb kiterjedésű óholo- 
cén terraszokon jelentékeny futóhomoktakarók szoktak kifejlődni. A  
futóhomokképződmények, mint különösen az esztergomkörnyéki viszo
nyok mutatják, sokhelyt ráhúzódnak a magasabb, illetve régibb kép
ződményekre is.

12. Végül a legfiatalabbak a jelenkori, áradmányos iszap- és homok
képződmények, amelyek a mostani völgyek fenekén szoktak képződni 
és települni.

II. A terraszképződmények és elhelyezkedésük.

A  visegrádi Dunaszoros terraszképződményeinek tárgyalásánál leg
fontosabb kiindulási tényező a szoros kialakulásának ideje. E kérdést 
S c h a f  a r z i k  1918-ban (19) kifejtett, kutatási eredményei rögzítették 
leghihetőbben: a pliocén végére. Vagyis a pliocén végén már megvolt a 
Dunaszoros, így a pliocén terraszképződményekre is következtetni kell. 
Erre legfőbb korhatározó bizonyítékai a pestszentlőrinci és rákoskeresz
túri masztodonos (levantei) kavicsok. Igaz, hogy a fenti kavicsok képző
dését másképen is, t. i. mint a pliocénkori torrensek hordalékát magya
rázzák (17.). Ez utóbbi felfogás mellett szól az a körülmény, hogy az 
úgynevezett, levantei folyódelta aránylag elszigetelt, kis képződmény Pest 
közelében, meg dél felé. Észak felé azonban, ahol a legerősebb lerakodá
soknak kellene meglenni, ezek már hiányoznak.

Perdöntő bizonyíték volna a pliocénkori kavicsterraszoknak két- 
ségbevonhatatlanul korjelző kövületekkel való megtalálása. Magasfek
vésű, 190— 200 méter felett lévő terrasznyomok (kavicsokkal is) akad
nak többhelyt is a Dunaszorosban. Csakhogy kövület még nem került 
elő belőlük. Kifejlődésük gyenge és összefüggésük nagyon hiányos az 
eltakartság stb. miatt.

1. Mindenesetre azonban a pliocénkori térszín nyomai megvannak 
a területen. Még pedig nemcsak olyan, helyi eredetű kavicsok alakjában, 
amint azt Vácnál látni, ahol a Naszálnak triász mészkövei, dolo
mitjai, továbbá a hárshegyi homokkövek alkotják pár helyt, a kb. 230 m 
magasságban fellépő kavicsszintet (a kattiai rétegekre települve és lösz
szel lefedve), hanem tipikus, legömbölyített, dunahordta kvarckavicsos 
képződmény formájában is. Így Pilismarótnál a Szekrényes és Nagy- 
hábod hegyek közti árokban kb. 240 m magasságban és Szob—Zebegény 
közt 200 m felett lévő magaslatok tetején. Megfelelő magasságú szin
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tekben többhelyt (Dömös, Pilismarót, Nagymaros) megvannak e ter- 
rasznak megfelelő, löszös eltakart fennsíkféle szintek. Sőt e sziklaterrasz- 
képződményeket is meg lehetne találni (így Esztergomnál). Azonban eze
ken a helyeken a jellegzetes dunakavics nem található fel konkrét össze
függésben. Az elszórt törmelékben észlelhető, pár darab kavicsból pedig 
nehéz — nagyobb következtetéseket levonni.

2. A  régi pleisztocénterraszok maradványai a morfológiai, ill. térszíni 
összefüggésekből is elég sokhelyt következtethetek. Itt is az eltakaró, 
löszös képződmények többnyire elborítják a legjellemzőbb részleteket: a 
tényleges dunakavicslerakodásokat, ill. sziklabázisokat. A z idesorozható 
terraszok Vác felett a Somoshegy—Törökhegy vonulata és ennek észak
felé való folytatása a 150— 200 m közti nívóban. Északra a Kishermány- 
hegy—Szentlászlóhegy—Diós és Fenyveshegy alja. Nógrádverőcénél a 
Fehérhegy oldalán és a falu felett emelkedő domb tetején vannak belőle 
némi nyomok. Kismarosnál a Dézsmás-szőlőkben, ill. a Jánosdombon. 
Azután a nagymarosi, meredek andezites hegyoldalakhoz támaszkodó 
terraszképződmények, ill. közvetlenül a falu felett emelkedő, jó magasra 
felnyúló, ma már alaposan szétszabdalt lösszel födött, fennsíkféle hátság 
zöme tartozik ide. Zebegénynél a Malomhegy, a Szobi medencében a 
Rózsahegy, Kerekhegy és Csikóhegy előhegyein észlelhető fennsíkfélék; 
ill. enyhébb lejtőjű részek a 150— 180 m közötti magasságokban.

A  déli oldalon legjellegzetesebb idevágó terraszrészletek Esztergomnál 
a Várhegy és a Tamáshegy fennsíkja. Tovább keletre a bödönkúti és kusz- 
tuszi részek, valamint a Szamárhegy nyugati oldalához támaszkodó fenn
síkfélék, illetve lejtők. Ezeknél helyenkint lesuvadt andezitbreccsa takaró
kat észlelni, melyek lehetnek sziklaterraszok is.

Tovább keletre a meredeken alámosott s a Duna felé kiugró ande
zithegyekről a terraszok, ha megvoltak is, lepusztultak. Annál jobban 
észlelhetők tovább K-re a basaharci téglagyár fölött levő kopasz lejtőkön, 
valamint Pilismarót felé. Igaz, hogy erősen összekoptak s így egybeolvad
tak már a pliocén térszínre valló, magasabb terraszokkal. Meredekfalú (az 
oldalas eróziókból alámosott) partjaikat azonban jól lehet látni a hirte- 
lenül kibukkanó andezitekben. így a bitóéi völgyben (és a hegyoldal 
árkaiban is), azután a Nyárjaska-árokban, a Miklós deák-völgyben. 
Továbbá Pilismarót és Dömös közt a Kishábod tövében meg a prépost
hegyi szőlők lejtőjén. Az utóbbinál még a kavicstakaró nyomai is meg
vannak.

A Nagyhábod alatt a jellegzetes fellegvári terraszokon kívül 
30— 40 m-el mélyebb szintekben is jelennek meg terraszképződmények,
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amelyek régibbek az újpleisztocénnél. Erre a magyarázatot vagy a folyó
mentén létrejött, utólagos elmozdulásokban kell keresni (az esetleges 
suvadásokban is), vagy pedig abban, hogy még egy másik terrasz be
iktatása is szükségessé válik az újpleisztocén és az ópleisztocén terraszok 
közé. Esetleg az új pliocén közé.

3. Az ájpleisztocén terraszok a legjellegzetesebb, legjobban meg
maradt e nemű képződmények a visegrádi Dunaszoros területein.

Nyomaikat már a váci Csöröghegy nyugati oldalán is észlelni. Foly
tatásuk a Gombáspatakon túl, a Kláraháza pusztai részlet, amelyet az 
előbbitől a patak vágott el. Kláraházától kezdve egész a Bukicsárdáig 
ÉK-i irányban követhető a vonulat elég meredek lejtője. Fölötte pár 
helyen bevagdalt s így az eróziótól kissé hullámossé tett fennsíkféle van. 
Ezen a szakaszon azonban csak a ráboruló lösz, stb. takarók észlelhetők, 
úgy az óholocénkori Duna oldalas eróziójától alámosott, elég meredek pere
men; mint a fennsíkszerű részeken; egészen az ópleisztocén terrasz pere
méig. Még az elég mélyen bevágódott folyóvölgyek és mély utak sem 
érik el a kavicsot, vagy a sziklaterraszt. Az eltakaró lösz és egyéb kép
ződmények oly nagy vastagságúak, hogy pl. a Papvölgy alján 35 m 
mélységű kutat kellett ásni, hogy vizet kapjanak. Vagyis hogy a kavics- 
terraszt, illetve oligocénbázist, amely víztartóréteg, elérjék. Míg fent a 
domblejtőkön, ahol közel van az oligocénbázis, pár méter után már meg
van a víz.

A  büki csárda után az újpleisztocén terraszperem a S c h a f a r z i k -  
féle, klasszikus feltárásaival közvetlenül a Dunaparton halad ma végig 
egészen a verőcei határig. A  sziklaterrasz kattiai-kori Pectunculus obo- 
vatusos homok. Ennek az oligocénen települő, újpleisztocén terrasznak 
fedőjétől lefosztott, kisebb-nagyobb maradványait a Bukicsárda alatt és 
tovább délfelé a cigánytelep alatt is megtaláljuk; mint eltakart terrasz- 
szigetek maradványait, illetve a Dunától feltárt felbukkanásait az óholo- 
cén terrasz alól. Itt is megvan a sok forrás. A források analógiájából 
következtetve, hasonlónak vehetők talán Vác déli oldalán, a Hét-kápolna 
alatt levő parthajlás alól kibukkanó részek is. Közvetlen Vác városa 
alatti partrészen mi sem látható, mert mesterséges falazással eltakarták 
a feltárást.

A  verőcei határon túl a pleisztocén terrasz egyre jobban elvéko
nyodva, illetve az óholocén bevágódásától lepusztítva hozzásimulni lát
szik a Fehérhegy oldalához. Tovább a nyereg felé pedig (ahol a nógrád— 
honti vasút átmegy a Katalin- és Lesvölgybe), teljesen lepusztult. Verő
cénél is csak gyenge roncsai mutatkoznak: így a nagy homokbánya
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fölött. Ellenben nyugaton, az őrházon túl, a vasútat keresztező út mel
lett fellépő, kis domb megint jellegzetes, újpleisztocén terraszsziget 
maradvány.

Tovább a kettős patak völgyén túl, Kismarosnál, találkozunk újból 
az újpleisztocén terrasszal. Részint a falu északi végén, részint néhány, a 
falu közepén levő ház udvarának partbevágásában, továbbá a Gálhegy- 
aljai szőlők közé vágódó völgy tövében vannak jobb feltárásai. Itt a 
sziklaterrasz részben helvéciai képződmény, részben pedig (az utóbbi 
helyen) már alsótortónai andezitbreccsa. Kavicstakarójában meglehető
sen sok a helyi eredetű, oldalról bekerült andezit. Ezeket említi S z a b ó  
is, a kismarosi, azóta már igen erősen benőtt, vasúti bevágás feltárásá
ból. (8. p. 315.)

A  Mosonpatak völgyétől kezdve egészen Nagymaros északi széléig 
a meredek andezitfensík lejtőkről az erős erózió hatásai ,a terraszokat 
úgyszólván egybekoptatták, illetve lepusztították. Löszös, lekopott takaró
maradványaik látszanak itt-ott, de sem bázisuk, sem pedig terraszkavi- 
csaik nem vehetők ki. Kavics ugyan akad elszórtan elég, de ezek a helyi 
eróziók által a magaslatokról lehordottakkal is összekeveredhettek.

Csak Nagymaros északi oldalán lévő téglagyár gödrében kezd elkü 
lönülni térszinileg is az újpleisztocén terrasz a mélyebben fekvő, óholo- 
cén (városi) terrasztól. A  régebbiekkel való összeolvadása azonban meg
marad. A téglagyárban vagy 16 m-es, változatos löszfeltárás van.

Délebbre a téglagyártól, a Csuka-utca 7. szám alatti ház udvarán 
levő, meredek part bevágásában újra tipikus szelvény van. T. i. helvé
ciai bázison, mint sziklaterraszon kisebb-nagyobb szemnagyságú, homo
kos dunakavics, fölötte pedig a lösz és a feltöltő képződmények.

A  következő oldalvölgyben, az Újhegy-utcában (t. i. az erősen fej
lődő Nagymaros nem férvén el már az alacsony, erősen megkopott s így 
vízveszélyes városi terraszon, egyre jobban kénytelen ráépítkezni a maga
sabb terraszokra, illetve az ezek közé vágódott keskeny és mély oldal- 
völgyekbe) már igen mélyre szállt le a helvéciai bázis. A  sziklaterraszt 
ugyanis itt már, mint azt pár kútszelvény mutatja, andezitbreccsa és 
agglomerátum alkotja. Hasonlóképpen a következő, Felsővölgy-utcában. 
Míg a további, igen erősen bevágódott és nagy feltárásokban bővelkedő 
Fehérhegy-utcában se látni mást, mint löszös takaróképződményeket.
A bázisrétegek lent a mélyben vannak. Magában a löszben ugyan van
nak helyenkint kiékülő, vékony kavicslencsék, melyek helyi eredetű, a 
hegyekről lesodort kavicsképződmények; sok bennük a lajtamészkő.
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A  következő, Templomvölgy-(vagy Diófa-)utcában azonban újra 
kibukkanik az andezit takaros sziklabázis és rajta a kavicsterrasz. V ala
mint a löszös takaróképződmények is. A  kavics anyagának zöme azon
ban nem kvarc, hanem szintén gömbölyűre koptatott andezit. A  szikla- 
terrasz és kavicsos takarója elég nagy magasságra felhúzódva észlelhető 
a hegyoldalban, úgyhogy itt a megelőző, régibb terraszokra is követ
keztetni lehet.

Az andezites sziklaterrasz és a rajta észlelhető kavicsréteg még a 
közvetlenül utána következő utcásvölgy alján is megvan, továbbá délre 
azonban már a mélyebb szintekbe kerülnek. Hasonlóképpen a takarók is 
elvékonyodnak, lepusztulnak, terraszformájukat is elveszítik.

A  dömösi kanyarodó felé csak apró foszlányok vannak az andezi
teken a löszből. Hasonlóképpen a zebegényi oldalon is, hol csak a Kút- 
völgy előtt kezdődik újból a határozottabban felismerhető újpleisztocén 
terrasz, amelynek sziklaterraszát és kavicsfeltöltését a Kálvária-domb 
alatti nagy kőfejtőben lehet jól észlelni. Itt is sok az oldalról ide került 
andezitkavics. A  dunakavicsból álló terrasz gyenge nyomait megtaláljuk 
a vasútállomástól északnyugat felé levő andezitbázison és északra maga
sabb szintben. Még pedig itt már a lajtamészköveken.

A  következő szakaszt a szobi medence morfológiailag is jól észlel
hető terraszmaradványai alkotják. Ezekből az Ujvölgyi, illetve Bészobi 
völgy, meg a szobi patak völgye között levő részen meredek falú felbuk
kanás van: közvetlenül a Dunaparton. Éppen úgy, mint Vác és Verőce 
közt. Azonban belőle nem látható a sziklaterrasz és a báziskavics, csak 
az öntés homokok és egyéb feltöltő képződmények. A  tipikus lösz is 
legtöbb helyt el van takarva a fiatalabb képződményekkel. Vele szorosan 
összefügg tovább keletre a falu házai között magasabb nívóba emelkedő, 
tipikus újpleisztocén terrasz. Löszei tipikus, csigás és konkréciós löszök. 
Azonkívül az északnyugati oldalon levő meredek parton jól láthatók 
sziklaterraszai is: lajtamészkő alakjában. Rajta pedig a dunahordta 
kvarcos kavicsrétegek. (Kevés andezittel.)

Az Ipolyparton a magasra emelt sziklaterrasz tövén városi terrasz 
van, amelyből újpleisztocén terraszsziget részek bukkannak elő. B ö c k h 
H u g ó  ezeknek ma már elfödött, középmiocén bázisait jelölte volt ki 
térképén (io).

A  tipikus és összefüggő újpleisztocén terraszvonulat túl az öreg 
Damásd-patakon folytatódik. Még pedig itt egy kis le-, illetve elvágott 
terraszszigettel kezdődik, amelyet egyik, régi patakág fűrészelt le a szobi 
országút feltárásában jól látszó, összefüggő terraszvonulattól. Sziklater-
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rasza itt a kövületes tortónai homok; rajta dunakavicsréteg van (bár 
elég vékony), végül pedig felfelé az öntésiszapok és löszök észlelhetők: 
kb. i km-en keresztül.

Az Ipolyon húzódó trianoni határ megszakítja a továbbnyomozás 
lehetőségét.

A déli oldalon, Esztergomnál, a Tamásvárosban a pleisztocén ter- 
rasz összeolvadt, illetve egybeolvadt a városival. Hasonlóképpen a kelet 
felé eső részeken is, ahol szintén mit se látni a kavicsból és sziklaterra- 
szokból. Legfeljebb a nagyobb magasságból kell már következtetni a 
pleisztocén térszínre. Ehhez járul még az is, hogy a löszös leplekre is 
ráhúzódik a fiatal futóhomok. (Helyenkint a 150. m-nél is magasabbra.)

Csupán a Búbánat-csárda feletti hegyoldalon, a Fieberkreutz-hegy 
kiugró északnyugati sarkán találtuk meg az andezit sziklabázison tele
pülő, tipikus terrasznyomot: összecementeződött dunakavics konglome
rátum kisebb foszlányát — fölötte lösszel.

A fieberkreutzi hézag után szintén csak a basaharci téglagyár előtt 
bukkannak fel újból, de itt már igen jellegzetesen az újpleisztocén terra 
szók. A téglagyár hatalmas agyaggödrei tárták fel a szép szelvényeket, 
amelyek andezitbreccsa, stb. takaró alkotta terraszbázisból és mérsékelt 
vastagságú dunahordta kavicsrétegből állanak. Föléjük azután 15 — 20 m 
vastagságú öntésiszap, homok, majd lösztakaró borul. Az előbbi mester
séges feltáráson kívül a 1 10  m-es magassági pontnál torkolló kereszt
völgy árka is feltárta a terraszrendszert. Sőt az andeziteket és fölötte a 
dunakavicsot (az utóbbiakat természetesen csak ;lds foszlányokban) a 
bitóéi domboldal alsó peremén, a szőlőkben többhelyt meg lehet 
találni, amint lassankint a térszín alá süllyednek. Ez a szelvény kb. iY> 
km hosszúságú. Továbbá a domborrban és a 125 m-rel jelölt, magassági 
pont helyén levő agyaggödörben (belőle mammutfog van) már csak a 
lösztakarókon észlelni s így az andezites sziklaterrasz folytatása délkelet 
felé mélyre süllyedve várható alant. A  terrasz további pereme még erő
sebben lekopott és kb. a 1 15  m-es nívónál kezdődőleg húzódik végig 
Pilismarót alatt, onnan pedig Dömös felé. Dömös északnyugati oldalán 
levő, téglagyári nagy feltárásban az országút mellett, újból felbukkanik 
az andezitbázis és rajta a dunakavicstakaró. Ennek szintjénél valamivel 
magasabban is észlelhető a terraszbázis és rajta a kavicstakaró a falu 
közepén nyíló völgyrendszer torkánál. Itt a sziklaterrasz aljában, az 
andezittufába mélyülve, erős forráskút van.

E szakasz újpleisztocén terraszai elég keskenyek. Sokat lefaragott 
t. i. belőlük az ó-holocén Duna.
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4. Az ó-holocén (városi) terraszok szerkezete és felépítése sokkal 
ritkábban látható jól, mint az előbbié. Terraszbázisából csupán a Vác 
déli oldalán levő kavics- és homokbánya D K-i részén bukkanik fel egy 
kis foltban az oligocén agyag. Ennek is terraszsziget jellege van. A  k a 
vicstakaró már Vácnál is többhelyt kibújik az itt többnyire futóhomokos, 
elfödő képződmények alól, méginkább délebbre Sződnél.

A váci szakasz zömét az ó-holocén térszínen erős futóhomok
lepel borítja el. Erős a futóhomoktakaró délebbre is, ahol ez kiszéle
sedve, még a magasabb terraszokat is takarva, Vácrátót, Örszentmiklós 
és Csornádig húzódik. A  futóhomokos, stb. lepelből pár szigetszerű, ré
gibb rög bukkanik fel.

A váci, fokozatosan elkeskenyedő, óholocén terrasz észak felé a 
Büki csárdán túl végződik. Magán Vácott a városban északra és délre 
való lehajlást is lehet észlelni felszínén, a Duna felé eső lejtésen kívül. 
Az előbbieket a keresztező völgyek eróziós koptató hatása hozhatta létre.

A következő kisebb és meglehetősen lekopott, óholocén terrasz- 
maradék a nógrádverőcei: a Duna és a vasútvonal között. Itt a 
109 méteres pontnál — a Dunaparton 3— 4 méterre kiemelt, régi hídfő 
nyoma látszik, egyébként azonban a partvonal nívója csak 104— 105 m 
körül jár. A  futóhomokos fedők helyett itt már inkább az agyagos lösz
félék észlelhetők. Nógrádverőce nyugati végén az óholocén terrasz egé
szen elkeskenyedik. De Kismaros felé a kettős patak torkolatában mé
lyen benyomul. Kismaros alatt elég széles az óholocén terrasz. Csakhogy 
lekopott és alsó részén süllyedésféle is van. Az utóbbit ugyan létrehoz
hatta az a kis turzás is, amely a Dunaparton vonul végig. A  fenti mélye
désben vész el a Hatló patak és Moson patak időnkint bizony tetemes 
vizű hozadéka.

Tovább Nagymaros felé, mint már említettem, egybekopik a két 
terrasz. Egyúttal elkeskenyedik a városi terrasz, de az új pleisztocénnél 
valamivel mégis tovább — egészen a zúgóhegyi árokig lehet nyomozni.

A  zebegényi oldalon a 369-es magaslat felől jövő árok előtt kezdő
dik újra, keskeny szalagként. A faluban aztán erősen kiszélesedik és a 
Malompatak bevágódása ketté is vágta. Az állomás alatti részen, köz
vetlenül a Dunaparton pár, jobb feltárása van. Homokkal s kaviccsal 
váltakozó iszaplerakódások alkotják. A  Malomhegy nyúlványa alatt 
egészen elkeskenyedik. A  Szobi- és Bészobí-patak közti részen pedig, a 
meredek Dunaparton jól látni, hogy egészen lesüllyedt a mélybe.

A következő, szobi szakaszon, tipikus alacsony, lekopott és helyen- 
kint mélyedéses az óholocén terrasz. Rajta épült a falu zöme. Fedője, a 
nagy agyaggödrökben észlelve, vályogszerű löszféleség. Folytatását az
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Ipoly és a Duna között, továbbá az Ipoly keleti oldalán hasonló magas
ságban lehet észlelni, az Ipoly újholocén völgyétől szétvágva. Magában 
a Damásd patak völgykitöltésében is nagyon jól észlelni a hasonló szer
kezetből és térszíni összefüggésből — igaz, hogy már többnyire csak 
helyi eredetű kavicsokkal — a régi fel töltés óholocén korát. Vagyis 
akkor ebben a magasságban állt az egész nívó és ebbe történt az újholo
cén bevágódása. (Hasonló, erős óholocén feltöltődés észlelhető a zebe- 
gényi Malom-patak völgyében is.)

Esztergomnál a város újabb, déli részének zöme az óholocén városi 
terraszra épült, amelynek felső leple már futóhomok. Hasonlóképpen a 
Szentgyörgymező városrész északnyugati sarka is a futóhomokos óholo
cén terraszon van. Innen kezdve a terrasz erősen kiszélesedve húzódik 
tovább kelet felé. A Szamárhegy és a Kusztuszhegy között még egy 
öbölszerű benyúlást is alkot. Felső szintjén meglehetős vastag a futóhomok 
lepel, ellenben alább, mint a dunaparti feltárások mutatják, a futóhomok 
alatt — sovány löszféleség van; legalul pedig a Duna szintjében kis víznél 
itt-ott látható, keményebb kavics és homokpadok.

A Szamárhegynél a terrasz erősen elkeskenyedik, ill. itt a mai Duna 
folyása összefüggésében megszakította és levágta róla a szamárhegyi szi
getet és egyéb zátonyos részeket. Ez az összefüggés is mutatja, hogy a 
szigetek zöme a városi terrasz szintjének felel meg.

A fieberkreutzi hegyfok keleti végén újból megjelenik, keskeny sáv 
alakjában az óholocén terrasz, amely azután Pilismarót felé erősen, egé
szen a 2 és fél km-ig kiszélesedik. Ez a széles terrasz igen gyöngén lejt a 
Duna felé. Zöme agyagos löszféleség, de Pilismarót alatt kb. i km szé
lességű, három és fél km hosszúságú homokbucka-vonulat települt rá. A 
fenti homokbucka-vonulat előtt mocsaras, süllyedésforma mélyedés van, 
amelyben a Bitóéi és Nyárjaska völgy vízhozama szokott elveszni.

Pilismaróitól Dömös felé az óholocén terrasz fokozatosan, kb. fél 
km-ig elkeskenyedik és így halad tovább Visegrád irányában.

I l i . A terraszokon észlelt, fiatal rétegmozgások.

A  fentvázolt folyóterraszoknál — genetikájuknál fogva, mint az 
egykori Dunameder nívóját, ill. feltöltődését mutató képződményeknél — 
a folyás irányában összefüggő, gyenge esést kell feltételezni. Az esést 
azonban csak az ugyanazon keménységű képződményeknél vehetjük fel 
eredetileg is egyenletesnek. Azonkívül, mint V e n d l  A l a d á r  kimu
tatta (24), még epigenetikus völgyképződés is történt, a kismaros—verő
cei antiklinálison. Vagyis a terraszokat nem szabad egységes, egyenletes
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lefutásoknak venni még eredetileg sem. Mindenesetre azonban esésük a 
folyás, ill. a völgy irányának megfelelő volt és lefelé irányult, vagyis 
általában nyugatról kelet felé. A több mint 40 km-es szakaszra eső, p á r
méteres szintkülönbség (Esztergom mai o pontja 10 1, Vácé 98 m), ame
lyet különösen a fiatalabb terraszökon észlelhetünk, igazán kis lejtést 
adnak ki. Ennélfogva ha a terraszok lefutását sikerülne teljes össze
függésükben pontosan lemérni, ill. beszintezni, ennek és a régi partszint
nek különbsége legalább szakaszonkint, elég pontosan megadná a fiata
labb rétegmozgásokat, amelyek az illető idők óta előállottak. Ezt azon
ban a sok elfödés és megszakítás miatt nem tudjuk teljes mértékben ke
resztülvinni. Mégis az egyes részek vizsgálatánál oly szembetűnő szint- 
különbségeket lehetett észlelni, amelyek a probléma megközelítésére elég 
jó adatokat szolgáltatnak.

Erre a célra legalkalmasabbak a meglehetős nagy összefüggésben 
(rávethető, újpleisztocén terraszok, ill. azoknál a sziklaterrasz és feltöltő 
dunakavics szintjeinek érintkezései. Továbbá a rájuk borult löszös, stb. 
takaró alól újból kibukkanó, régibb képződmények.

1. Ebből a nézőpontból a déli parton a Basaharc—Pilismarót és 
Dömös közti szelvényből (1. ábra) kitűnik, hogy a Fieberkreutztől dél
kelet felé húzódó, gyenge dőlésű terrasz (másfél km-re 10 m: vagyis kb. 
23 első percnyi tehát az esés), amely a basaharci téglagyár fölött, mérő
szintjén 10 m magasságban volt észlelhető — a bitóci domb vége felé 
már a térszín alá bukik. Ezt az esést véve tovább Pilismarótig és rajta 
túl, amennyiben megtartotta lejtését, elég mélyre szállt alá. Valószínű
leg azonban közben is van kisebb feltörése, amit a Kis- és Nagyhábod 
hegyi andezit előugrásból lehet következtetni. A  mérőszint Dömös észak- 
nyugati végén, a téglagyári feltárásban hirtelen törésszerűén felugrik. A 
törésszerű felbukkanást a régibb, ill. magasabb terraszok bázisának szin
tén erős felbukkanásai is követik.

2. Még erőteljesebb töréslépcsők észlelhetők a szobi medence szaka
szain (II. ábra). Itt az ipolydamásdi út mellett, a n é  m-es sziklabázison 
észlelt dunakavics-réteg, amely lassan lejt délkelet felé és a 118  m-rel 
jelölt terrasz-szigetnél egészen eltűnik már a felszín alatt, az Üj telep 
feletti domboldalon a 124 m fölötti nívóba kerülten jelenik meg újból. 
Folytatása délkelet felé, sajnos, nem látható tovább, a falu felett emel
kedő, löszös perem alatt. Ez tehát erős felvetődést jelent, amelynek ke
leti szárnya azután még mélyebbre süllyedt le.

A következő, bizonyos mértékben kiemeltnek látszó szakaszon is 
lehetnek a terraszon törések. Ügy látszik, ezt igazolja északon, a folyta
tásában levő Rózsahegy vetős felugrása is; szemben a Papláb nevű, lapos
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fensíkfélével, amely a szobi terrasz felszínének felel meg. (111. az alatta 
levő lajtamészkő letörés az epigenetikus, forrásos völggyel.)

Az előbbi mélyszintről azután a Bészobi völgyön túl emelkedő, ma
gas, andezites területen megjelenő dunakavicsok a terraszoknak hatalmas, 
legalább is 25— 30 méteres feltörését mutatják. Megmérni azonban nem 
lehet, mert a megfelelő sziklaterrasz nyugaton — lent van az ismeretlen 
mélységben. Laza takaróiból pedig ki tudja mennyit vitt már el az 
erózió, stb. A  Malomhegy oldalában 124 m magasságban van a felugró, 
andezites sziklaterrasz, ill. a rajta levő dunakavics-sorozat. A  törést alul 
a patakmederben pár, erősebb forrás is mutatja.

Vagyis a szobi medencében legalább három fiatal törés észlelhető, 
amely kétségen kívül a terrasz kialakulása után jött létre. Ezek a töré
sek jól összefüggésbe hozhatók az északabbra kibúvó andeziteken és a 
rájuk települő lajtamészköveken észlelhető, nagyobb régi törésekkel. Az 
utóbbiakat tehát mint praeformáló töréseket követték később az újpleisz
tocén terraszképződményeit ért, fiatal kéregmozgások is.

3. A  nagymarosi újpleisztocén terraszbázisnak, ill. a rajta levő kép
ződményeknek elhelyezkedése is erős, fiatalabb rétegmozgásokra enged 
következtetni: a Fehérhegyi-utcában, stb. eltűnt és a Templomhegyi- 
utcában újólag felszínre bukkant andezit sziklaterraszokból következ
tetve. A törést, vagy az esetleges áthajlást erősebb mértékben valószínű
leg odafent a nagymarosi plató lajtamészkő nívóin lehetne észlelni.

4. A  legszebb és legpontosabb adatot a verőcei téglagyár és a váci 
kőhidi sziget (ahol ma Vác városának vízmüvei vannak) közti szelvény 
szolgáltatta. (III. ábra.)

Itt jó 3 km hosszúságban a Duna oldalas eróziója által élesre le
vágott szelvényben az erősen kiugró, jellegzetesen zöldelő konglomerátum 
sáv minden nagyobb zökkenés nélkül összefüggően követhető. Legfeljebb 
itt-ott látni kisebb-nagyobb lesuvadt, ill. kiszakadt roncsokat belőle. A 
fenti összefüggés majdnem a Kompkötő-sziget közepével szemben levő, 
úgynevezett Várhegyi oldalvölgyig van így. Itt a 4— 5 méter magasság
ban húzódó, zöld sáv hirtelen megszakad és az egész rendszer lesüllyed 
a mélyebb nívóba s közel a Duna középvízállásának szintjében, vagyis 
legalább 4 méterrel mélyebben jelenik meg. (Jellemezve a nádas sávval 
és forrássorozat felbukkanással. (Tovább K-re kb. 300 méterén át észlel
hetjük ezt a mélyen levő szintet. 300 méter után a Kompkötő-sziget 
végével szemben a sáv újra az előbbi magasságra ugrik fel s így húzódik 
tovább a Büki csárda felé: de már lassan a térszín nívója alá hajolva, 
ill. a fiatal terraszképződményekkel lenyesve.) Foltjai azonban, mint 
említettem, melyek azonban inkább szigetszerű maradványok, nem pedig
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törési rögök, tovább -követhetők délkelet felé felbukkanva az óholocén 
városi terrasz nívója alól.)

A  fent leírt vető irányát meghatározó, második pontot is sikerült 
megtalálnom: az oldalvölgy kettéágazásánál. Itt újra elő-, ill. felbuk
kant az oligocén sziklaterraszon települő és nádassal, ill. forrásokkal jel- 
legzett, zöldelő konglomerátum szint. Az előbukkanást az előbb észlelt 
megszakadási ponttal összekötve — 4 hórás vetőcsapást lehet megálla
pítani.

. Ezek mellett, a Duna folyásirányára keresztben álló törések, ill. 
hatásaik mellett, melyek a Magyar Középhegység általános csapásirá
nyát tekintve a hossztörésrendszerbe sorozhatok, működhettek egyidejű
leg a már említett (24) gyenge felboltozódások is. Ezekre vonatkozólag 
természetesen nem lehetett a terraszokon, különösen mikor csak az egyik 
oldalt lehetett számbavennünk, pozitívusabb hatásokat észlelni; annál 
is inkább, mert ezek úgyis csak a régibb rétegek nagyobb összefüggései
ben észlelve tűnnek fel.

IV. Hidrológiai észlelések.

Területünknél a paleohidrográfiai viszonyok pontosabb megállapí
tása csak az egész terület részletes sztratigráfiai és tektonikai viszonyai
nak összefüggő vizsgálata révén volna lehetséges. Egyes tények azonban 
már az észlelt, kisebb területsávokon is erősen szembeszöikőek. Így a 
Katalin-völgynek, meg a Les-völgy keskenybükki mellékágának szembe
folyása a Dunáéval — keletről nyugat felé. Ez tehát feltétlenül egy ré
gebbi hidrográfiának szüleménye, amelyet azután a hátráló erózióval 
lassafykint visszavágódó Duna, úgynevezett kapturával lefejezett és ma
gába olvasztott. Ilyesféle részletek, ill. völgyszakaszok vannak a Bör
zsöny többi völgyeiben is: pl. a zebegényi Malomvölgyben. Hasonló, 
bár kisebb mértékű lefejezéseket említ C h o l n o k y  (22) a dömös—  
visegrádi patakok mai mellékágairól, amelyek a régi hídrográfia szerint 
kezdtek volt kifejlődni és csak utólagosan kapcsolódtak bele a Duna 
hidrográfiájába.

A fiatalabb korok hidrografiája, ill. hidrológiája pedig, főként a 
Helembával szemben levő zátonyok, stb. kérdése tekintetében, amelyeket 
különös figyelembe ajánlottak, úgyis mint kellemetlen hajózási akadá
lyokat, foglalkoztatott különösebben.

A  helembai sziget déli oldalán levő szakaszon ugyanis a Duna — sok 
zátonya miatt hajózhatatlan. A zátonyképződések okait kutatva, ebben 
nagy segítségünkre volt a Dunának 1933 szeptember 19-én és 20-án ész
lelt kis vízállása és az utána 21-én bekövetkezett nagy esőzés. A kis, ill.
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voltaképpen csak közepes vízállás alkalmával is jól lehetett látni, (ezt 
azután a térképen rögzítettük is), hogy az állandó parti sziget mellett 
és csapás vonalában egy nagyobb méretű, kavicsos és öt kisebb, homok- 
zátonyos sziget bukkant ki a Dunából. Ezek azután az esőzést követő 
napon, mikor kb. egy méterrel emelkedett a Duna, a nagy zátony kö
zépső részétől eltekintve, már eltűntek az árban.

Ezek a zátonyok az állandó parti szigetkével együtt a régi elpusz
tult óholocén (városi terrasz) folytatásában vannak, így ennek szétrom- 
bolása és a vele kapcsolatos meder kiszélesedés alapján .fejlődtek ki 
Hiszen itt, az előbbi, normális szakaszán csak 5—600 méter szélességű 
Duna, 1000— 1100 méter szélességben kénytelen elterülni, miért is a 
medre elveszti kellő mélységét. Azonkívül a régi terrasz alsóbb szintjei 
— a szigetecske, ill. különösen a terrasz védelmében megmaradhattak 
tovább is.

így tehát a zátonyképződés okai elsősorban hidrológiaiak. Igaz 
ugyan, hogy ezek is végső elemzésben az általánosabb geológiai okoknak 
tulajdoníthatók. Azonban ezeket a geológiai okokat legalább is egyedül 
a mi partunkon, nem lehetett egyelőre megoldani. A  kovácspataki (5) 
nagy kattiai képződmény felbukkanás (az andezitek alól), amely az esz
tergomi kusztuszhegyi (a Vaskapuhegy északi oldalán levő nyúlvány) 
dolomit felbukkanásából látható, hatalmas, 22 hórás csapású felvetőnek 
felel meg és az úgynevezett Keserűs oldal alatt levő, lösz kitöltéssel jel- 
legzett medencefélének és környezetének alaposabb tanulmányozása 
odaát — adhatna erre elsősorban feleletet.

így csak azt észlelhettük, hogy a jelenlegi partunkon levő Szamár
hegy nem egyéb, mint kattiai bázison álló és a pilismaróti fensíktól eró
zió révén elvágott andezittufa-breccsa takaródarab, amelyet a környező 
völgyelések oldalas eróziói esztergályoztak ki. Északkelet felé dőlő ré
tegei folytatódnak a Hosszúhegyen is, ahol azután az eruptívumok las
san a Duna szintjébe, sőt alája is leszállnak. A Hosszúhegy meredek dél
nyugati irányú pereme, amely úgy látszik, hogy a lösszel feltöltött, ala
csony dombságból meredeken vág fel, az északi parton levő, ballaghegyi 
oldal 22 hórás csapású vetővonalának irányába esik.

Ezek a feltörések, vagyis a rétegdőlésből kifolyólag a víz sodrával 
szemben felbukkanó rétegfejek valamiképpen kimagyaráznák az akadá
lyok okait is. De mondom, erre vonatkozólag az észleletek és adatok 
még nem elég kimerítőek. Mindenesetre legegyszerűbb volna a kis parti 
szigeten — pár kisebb fúrással kinyomozni az altalaj viszonyait.

Vagyis a vízsodor, ill. munkaképességének csökkenése miatt létre
jövő, elégtelen medermélység elsősorban a déli parton a Szamárhegy
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vonulata alatt állandóan megmaradva — az óholocén terrasz védelmé
ben, Ili. csapásában mutatkozik. De a mederkiszélesedés folytán még a 
felette levő, azaz a Helemba sziget irányában fekvő részletre is kiter
jed, ahol a szintén fellépett homokzátonyok mederfeltöltődésre vallanak. 
Vagyis az elpusztult terrasz kiálló bázisrészei alkotják a minduntalan 
fellépő homok- és kavicszátonyok természetes magvát. A  két sziget közti 
középső Dunaág hajózhatóvá tétele, ami elméletileg a legideálisabb 
volna, legegyszerűbben és legtermészetesebben a régi, városi terrasz visz- 
szaállításával volna lehetséges, mikor a folyónak így megnövekedett 
munkaképessége maga is tisztán tudná tartani a középmedret. A  homok
zátonyoknak a szokásos kotrási móddal való eltávolítása csak nagy 
költséget jelentene; azonkívül pedig sziszifuszi munka volna, mert ilyen 
viszonyok közt azok csak folyton újra fejlődnének.

Maga a terrasz visszaállítása — hatalmas munkát jelentene ugyan, 
de a hozzávaló, könnyen, szinte készen kapható anyagnak egy jó része 
máris ott van a közvetlen közelben. így a fieberkreutzi és szamárhegyi 
nagy kőbányák minden további termelését megfojtó, óriási törmelék- 
hányókban és felhalmozódásokban. Továbbá a Szamárhegy északi olda
lát elborító, deflációs homokban, meg a felszíni összefüggésből lesuvadt, 
hatalmas andezitbreccsa tömegekben. Azonkívül a többi szükségesnek 
kitermelésére is ott van a közeli, olcsó anyag — a felette emelkedő, me
redek hegyoldalakban.

így aztán a feltöltéssel sok száz holdnyi, értékes sík terület állana 
elő. Azonkívül pedig a törmelék letisztításával is nagy értékű területek 
mentesülhetnének megfojtó terhűktől — a kultúra számára.

Végül a terraszkavicsok származását illetőleg — az alpesi és fel
vidéki eredetű anyag mellett, nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk 
a helyi és környéki származású kavicsoknak. Még pedig nem csupán az 
andeziteknek, melyek helyenkint (Nagymaros, Zebegény) a terraszfeltöl- 
tés oroszlánrészét alkotják és egyébként is elég bőségesek mindenütt, 
hanem a kvarcitos kavicsokat illetőleg is. Ugyanis a Börzsöny andezit
jeinek bázisán (Nógrád, Diósjenő stb.) hatalmas kvarckavics-lerakódá- 
sok vannak (23). Ezek P a p p  F. észlelései szerint átmennek az ande- 
zites takarók egyes alsó szintjeibe. Továbbá a kattiai képződmények, 
sőt a lajtamészkövek is tartalmaznak sok (tyúktojás nagyságot is elérő) 
világos kvarckavicsot. (Zebegény.) Azonkívül, mint F e r e n c z i  meg
állapította (27), a D K-i Börzsönyben — s mint magam is észleltem, a 
középső és nyugati Cserhátban is vannak nagy függőleges és vízszintes 
elterjedésű, kvarckavicsos lerakódások a fiatalabb szarmatában, vagy 
az alsó pliocénben. (23.)
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