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elpusztultak, széfrepedeztek úgy, hogy csak gyér törmelékük található a fel
színen. Ezzel szemben az északnak néző fal nyirkos, esővcrte. A  lemosott 
anyag cseppkőre, vagy a gyertya csurgásaira emlékeztető alakzatokban borítja 
a felszínt, melyen semmiféle belső struktúra nem látszik (a rámosott anyag 
alatt sem), a csigák ellenben teljes épségben megmaradtak és nagy szám
ban állnak ki a falból. A  két falat mindössze néhány méter választja el 
egymástól, anyaguk föltétlenül azonos, csupán a különböző behatások folytán 
vált annyira eltérővé, hogy első pillantásra az egyiket homokos üledéknek, 
a másikat típusos lösznek lehetne venni. Későbbi megfigyeléseim igazolták, 
hogy olyan helyeken, ahol fák árnyéka nem zavarja ezeket a behatásokat, 
a szerkezet tényleg a délnek, — a kövületek pedig az északnak néző oldala
kon tanulmányozhatók jobban.

Talajtani tanulmányaim csupán eddigi megfigyeléseimre szolgáltattak 
újabb adatokat, ezért ismétlések elkerülése végett 1919—1923. évi összevont 
jelentésemre utalok.“

*

V endl A ladár dr. jelentése Szentendre, Leányfalu, Dunabogdány és
Pomáz környékéről:

„Ä bejárt területet délen á pomázi völgy, keld felől a Duna, északi 
oldalon pedig a felsőbogdányi patak határolja. Nyugat felé a tanulmányozott 
terület körülbelül addig a vonalig terjed, mely Sikárostól a Kalbskopfig 
húzható meg. Pomáz határának nagy része azonban még hátra van.

A  területet felépítő képződmények jó részben már ismertek. Azért 
e rövid összefoglalásban csupán csak e vidék néhány fontosabb tektonikai 
■vonását domborítom ki. Mert bár a bejárt terület sokkal kisebb, hogysem 
általános jelentőségű és amellett részletes tektonikai képe kimerítően meg= 
rajzolható volna, mégis néhány fontos megfigyelés már most is rögzíthető.

A  területet a déli oldalon a morfológiailag is eltérő alaphegység 
határolja, melynek tovább É felé következő részlete vetődés mentén lesüllyedt. 
Északkelet felé az alaphegység csak a Nagyszálon bukkanik ki a felszínen. 
A  közbeeső területeket a harmadkori képződmények töltik ki.

Az említett törés mentén húzódik NyÉNy — KDK-Í irányban a 
pomázi völgy, melynek jobboldalán meredeken emelkedik ki az alaphegy
ség dachsteini mészköve. E völgy tehát éles tektonikai s morfológiai határ 
az andezifterület s az alaphegység között. Az alaphegységre 2—3h dőléssel 
támaszkodnak a felsőoligocén, az alsómediferrán s az andezittufa rétegei,
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miként a Mcsszaliahcgy D-i oldalán, valamint a kiskovácsi majornál torkoló 
Holdvilágárok feltárásaiban látható.

A  Kis- és Nagycsikóvár területén s általában a Messzaliahegytől É-ra 
levő területeken azonban az átlagos dőlés DDNy-i (13 — 15h ). A z alap
hegységtől északra tehát egy peremi szinklinális alakult ki, melynek szárnyai 
elég meredekek: a rétegek dőlése átlag 10° —20°. E szinklinális tengelye a 
Messzaliahcgycn húzódik keresztül kb. 81' irányban ; 20h irányban áthalad 
a Gyopárforrás tájékán s a Holdvilágárok eredete tájékán. Ez a szinklinális 
bizonyosan még jóval tovább nyomozható nyugat felé s — bár e területet még 
nem jártam be, — az eddigi észlelések szerint a szinklinális tengelye valószínűleg 
a Dobogókőtől NyDNy-ra levő 690-(J>- pont környékének irányában keresendő.

E vonaltól északra a bejárt területen mindenütt átlagos DDNy-i és 
DNy-i dőlést találunk, eltekintve csekély lokális eltérésektől ott, hol az ande
zittufa már eredetileg is erősen dőlt helyzetben rakódott le. Ezek a dőlési viszo
nyok, illetőleg ez a tektonika a terület északi részének morfológiáján is 
visszatükröződik : A  magasabbra kiemelkedő gerinceken az ÉÉK-i, illetőleg 
ÉK-i lejtő meredek, mert itt a rétegfejek bújnak ki (escarp, cuesta); ezzel 
ellentétben a DNy-i lejtő lankásabb, ezek a lejtők a réteglapok. Jó l 
szembetűnnek ezek a viszonyok a Pismányon, a Tyukovác völgyében, a 
Kolevkán, a Manyás hegyen, a Nyergeshegyen, a Vöröskősziklák tetején, 
az öregbükktetőn stb.

E mellett azonban c területen a Magyar Középhegységre jellemző 
t ö r é s e k  is észlelhetők. A  vetődések mentén azonban az elmozdulás 
aránylag csak kisebb fokú úgy, hogy a törések az általános csapás — dőlés
irányokat lényegesen nem nagyon befolyásolják. Természetesen, hogy az 
andeziftufával borított térszínen a törések kinyomozása gyakran eredmény
telen marad. Csak ott észlelhetők valójában a törések, hol a tufa alatt levő 
mediterrán, vagy oligocén rétegek kibukkannak.

A  legjobban feltűnő vetődések Tahi és Dunabogdány környékén 
észlelhetők; főként a Herrschaftsbach s a Felsőbogdányi patak feltárásai 
tanulságosak e tekintetben. A  Herrschaftsbach — legalább is egy részén 
— törésvonalon halad. Szembeszökő pl. e patak völgyében a 225 -<J>- fáján 
levő feltárás, hol a pectunculusos homok és a pectenes alsómcditcrrán 
homokkő egymás mellett helyezkedik el csaknem azonos dőléssel s a patak 
a vetődés vonalán folyik.

Mivel az andezittufák s az alattuk levő felső oligocén és alsó mediter
rán rétegek dőlése általában ugyanaz, úgy látszik, hogy a leglényegesebb 
tektonikai mozgások'nagy része az andezittufa lerakódása után ment végbe.“


