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Kívánatos volna több és gazdagabb faunát összegyjteni hazai,

hasonló korú üledékekbl, mert ers a meggyzdésem, hogy azokat

a még részben függben lev kérdéseket, melyek a mi szarmata rétegeink

szintezése körül fölmerültek, szárazföldi faunák segítségével talán meg
lehet majd oldani.

Szeged, 1924 szeptember havában.

ÚJABB ADATOK
A TOKAJI NAGYHEGY PETROGENETIKÁJÁHOZ.

Irta: Lengyel Endre dr.*

A Tokaj-Eperjesi lánchegység harmadkori eruptivumai sok érdekes

probléma megvilágítására nyújtottak alkalmat a geológiai kutatások

folyamán. Kzettani szempontból azonban mindmáig egyik legérde-

kesebb területe a tokaji Nagyhegy gyjtnévvel összefoglalt hegy-

csoport, amely hatalmas (kb. 20 km2

) tömegével szigetként emelkedik

ki a környez alföldi rónaságból. E terület már régen magára vonta

a természetbúvárok figyelmét. A régebbi kutatások ismertetésére ez

alkalommal nem térhetek ki, csupán megemlítem, hogy e vidéken

fként Szirmay, Beudant, Kováts, Kubinyi, Wolf, Hauer, Doelter,

Telegdi Róth Sándor, Szádeczky, Pálfy jártak és dolgoztak.

Richthofen munkáiban pedig a harmadkorbeli eruptivumok osztályo-

zásánál játszottak fontos szerepet a hegylánc kzetei. A tokaji Nagy-

heggyel legbehatóbban azonban Szabó 1
foglalkozott, aki Tokaj-Hegy-

alja geológiájában sokat szentel a Nagyhegy problémájának, amelynek

sajátos kzetét „trachytos rhyolith“ névvel külön csoportba foglalta.

E területre újabban Simkó Gyula dr., debreceni kollegám hívta fel

figyelmemet, aki a Nagyhegyet földrajzi tanulmánya tárgyául válasz-

totta. 1923 október havában magam is bejártam a vidéket és hely-

színi tapasztalataimról, valamint kzetvizsgálati eredményeimrl óhaj-

tanék röviden beszámolni.

A kzetek vegyi és ásványos összetételében megállapított tör-

vényszerségeknek, valamint azok faji megegyezésének és különböz-

ségének magyarázatára a hipotézisek egész sorát állították fel a

kutatók. Ezirányban támasztott feltevéseik — a magmák különböz

vegyi összetételén s az adott fizikai viszonyokon kívül — fleg két

fontos fiziológiai folyamat: a differenciádé és asszimiláció, helyesebben

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1924. április hó 2-án tartott

szakülésén.

1 Szabó József : Tokaj-Hegyalja és környékének földtani viszonyai. Math. és

Term.-tud. Közi. IV. k. Budapest, 1866.
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rezorpció köré csoportosíthatók. Els esetben az eredetileg homogén

magmatömeg fizikai és kémiai hatóokok befolyása alatt, anyaghozzá-

járulás nélkül inhomogénné válik s e folyamat következményeként

az eruptiv tömeget létrehozó törzsmagmából törvényszer szabályos-

sággal lefolyó differenciáció útján különböz kzetfajok keletkezhetnek.

Az asszimilációs vagy rezorpciós hipotézis szerint pedig különböz

összetétel, ízzónfolyó, vagy részben szilárd, egymásra nézve idegen

eredet tömegeknek új, egyöntet magmává történ egyesülése idézi

el a kzetek változatosságát. E folyamatok azonban nem zárják ki

egymást, st egymással legtöbbször összefüggésben jelennek meg.

Ügy, hogy a rezorpcióval kapcsolatos kzetkeletkezési folyamatokat

nem is magyarázhatjuk meg a kzetek vizsgálatából leszrt törvény-

szerségekkel, mert idegen anyagok felvétele szükségképpen a kzet-

magma vegyi összetételének szabálytalanságát hozza magával, ami af

keletkezend kzeteknek a rendestl eltér, bizonyos fokú individuális

jelleget kölcsönöz. A rezorpció következményeként legtöbb esetben

differenciációs folyamatokat is fel kell vennünk, úgyhogy a kelet-

kezett kzetek igen sokszor e két, egymással kapcsolatos folyamatnak

termékei.

A föld belsejében, az ízzónfolyó magmazónában, illetleg a többé-

kevésbbé elkülönülten fekv magmatartókban, de különösen a magmák-
nak a szilárd földkéregbe hatoló útján igen sok alkalom kinálkozhatik

részben ásványos kiválásokat már tartalmazó, vagy még nem tartal-

mazó magmák, illetleg magmarészek keveredésére s kölcsönös asszi-

milációjára, részben szilárd kzeteknek, eruptivumoknak vagy üledé-

keknek rezorpciójára, amely folyamatok késbb újabb magmatikus

széthasadás kiváltó okaivá lehetnek és különböz kzetfajokat, vala-

mint közöttük vegyi és ásványos összetétel tekintetében rendkívül

érdekes átmeneti tagokat hozhatnak létre.

E kzetképz tényezk keresztezdése útján létrejött kzetek
legtöbbször h kifejezi, sok esetben valósággal rögzíti a lezajlott

folyamatoknak s az ily módon keletkezett eruptivumok elssorban

rendellenes vegyi és szokatlan ásványos összetételükrl ismerhetk
fel. Ezirányú megfigyeléseink — sajnos — még meglehetsen hiányo-

sak és igen sok vizsgálatra lenne szükségünk e téren, hogy kihámoz-

hassuk azokat a fontos genetikai törvényszerségeket, amelyek mellett

a kzetkeletkezés e sajátos módjai végbemennek.

Annyi bizonyos, hogy úgy a magmák keveredésénél és kölcsönös

asszimilációjánál, mint eruptivumok és üledékek rezorpciójának külön-

böz mérték lezajlásánál tér- és idbeli tényezkön kívül fként a

magmák és szilárd kzetek vegyi összetétele, hmérsékleti viszonyai

s a magmáknak ezzel kapcsolatban álló oldó, asszimiláló képessége

Földtani Közlöny. LIV. köt. 1924. 5
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a dönt faktorok. Ha ugyanis bséges id és kell magas hmérsék
áll a magmák rendelkezésére, úgy a keveredés és rezorpció, illetleg

annak természetes folyamányaként bekövetkezend asszimiláció teljesen

végbemegy, úgyhogy a kölcsönös anyagi befolyásolás sok esetben

alig ismerhet fel s a lezajlott folyamatokra csupán a keletkezett

kzetek egyéni sajátosságaiból következtethetünk. Elméletileg az is

föltehet volna, hogy a keverékkzetek vegyi összetétele — ami a

meglev vagy a keveredés után keletkez ásványtársulásban is kifeje-

zésre jut — a résztvev komponensek összetételének középarányosával

fejezhet ki, tapasztalati tények azonban amellett szólnak, hogy a

keverékkzetek vegyi összetétele nem vezethet le egyszeren additív

úton az alkotó komponensek összetételébl, mert diffúziós vagy dif-

ferenciációs folyamatok anyageltolódásra vezetnek.

Ha a keveredés, illetleg a rezorpció nem a mélyben, hanem köz-

vetlenül az erupciófázis alatt, magasabb szintben és felismerhetleg

alacsonyabb hmérséklet mellett megy végbe s ennek következtében

az asszimiláció sem válhatott teljessé, a keveredés egyenltlensége,

a keveredés helyenkénti fokának megfelelen, hol az egyik, hol a másik

magmarész vegyi és ásványos karaktere érvényrejutásában, szilárd

kzetek tökéletlen rezorpciója esetében pedig azoknak zárványként

való fentmaradásában nyilvánul meg. Olyan esetben pedig, ahol

magmakeveredés esetén a komponensmagmák valamelyike túlsúlyban

van, vagy rezorpciónál a beolvasztott anyag mennyisége viszonylagosan

kevés, az anyaghozzájárulás módosítja ugyan lokálisan a túlsúlyban

lev magma összetételét, új ásványkombinációk is jöhetnek létre, de

az eredeti magmából keletkezend kzet jellegét eltörölni nem képes

.

A magma kémiai egyensúlya minden idegen anyagfelvételre érzékenyen

reagál s e reakció elssorban a keletkezett keverékkzetek szokatlan

ásványos és rendellenes vegyi összetételében jut kifejezésre.

A magmakeveredés, illetleg kzetrezorpció eshetségeinek rövid

vázolása után rátérek a tokaji Nagyhegy kvarczárványos pyroxén-

andezitjének ismertetésére, mint amely vizsgálataim szerint rendkívül

érdekes keverékkzetnek tekinthet.
2

A Nagyhegy hatalmas tömegét üde állapotában sötétszürke, mál-

lottan vöröses árnyalatú pyroxénandezit alkotja, amelynek mindig

uralkodó, túlnyomó részben hialopilites alapanyagában szabad

szemmel sárgásfehér, néha 1 cm-es, de rendesen jóval kisebb föld-

pátokat — optikailag meghatározva bázisos labradoritot és korrodált,

üveges, igen gyakran karlsbadi-iker oligoklaszt — 1—2 "%,-es fényl,

fekete, elszórtan fekv, vagy a földpátokkal csoportokba verd pyro-

2 E kzetek részletesebb petrografiai ismertetését „A tokaji Nagyhegy andezitem

és rhyolitho6 kzetei" címmel egy másik megjelenend értekezésemben nyújtom.
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xénkristályokat és egyenltlen eloszlásban, kivételesen 0'6—0'8 cm-es,

de általában kisebb sárga-, barna-, zöld- néha ibolyaszínü kvarc-

kristályokat ismerhetünk fel.

A Nagyhegy É-i peremén, a volt Keresztkorcsma épülete táján,

riolitok is megjelennek változatos kifejldésben, de ezeknek az ande-

zitekkel való mechanikai, esetleg genetikai összefüggése — a felszíni

lsz- és nyiroktakaró miatt — nem kísérhet pontosan figyelemmel. Noha

a Nagyhegy felépítésében igen alárendelt mennyiségben vesznek részt,

szerepük különösen az andezitek sajátos jellegével feltételezhet össze-

függésben figyelemreméltó. Az andezitek ugyanis a Nagy-Kopasz-tet

(516 m.)-tl É-felé haladólag fokozatosan savanyúbbakká válnak és

egyre több riolitos vonást vesznek fel, amink: az emelked üveg-

tartalom, felzites-szferolitos alapanyagrészek, mindinkább feltnvé

váló folyásos szerkezet, egyre kisebbedö porfiros ásványok, a színes

alkatrészek fokozatos csökkenése stb. Majd e vitrofiros andezitekkel

mintegy összefügg sorozatban megjelennek az É-i peremen a riolitok.

Általában e pyroxénandezitek vizsgálatánál kitnt szokatlan

ásványtársulás, a kzeteknek helyenként növekv, helyenként csök-

ken savanyúsága, a porfiros ásványok egyrészének rezorpciós tüne-

mények által kísért megjelenése, de különösen a bázisos andezites

magmára nézve határozottan idegen alkatrészeknek, a kvarcnak és

oligoklasnak a Nagyhegy egész tömegében, a biotitnak a Nagy-Kopasz

kzeteiben való elfordulása azt a feltevést teszi valószínvé, hogy

e kzetek nem pusztán a bázisos pyroxénandezites magmának, hanem

e magmára nézve idegen, jóval savanyúbb anyagnak rezorpciója,

illetleg azzal való keveredés által keletkezett keverék-kzetmagmá-

nak termékei.

Azok a teoretikus eshetségek már most, amelyek szerint idegen

anyagnak az andezites magmához való hozzájutása történt s amely

folyamat a Nagyhegy kzeteinek sajátos jellegét kölcsönözte, a követ-

kezk lehettek:

A bezáró kzetek anyagából savanyú üledékes kzeteket olvaszt-

hatott magába, feltörése alkalmával, mélyebb szintben a magma s

ezáltal fként jelentékeny mennyiség kovasavat és alkáliát is

rezorbeált.

Feltehetjük, hogy savanyúbb összetétel eruptivumot — a pyro-

xénandezites magmára nézve idegen ásványos alkatrészek jelenlétébl

következtetve —
,
amint Szabó 3

föltételezte, elz erupciók felszíni

riolitos kzeteit olvasztotta magába a bázisos andezites láva. A k-
zetrezorpció e lehetsége ellen szól közelebbi vizsgálatnál az a tapasz-

3 Szabó József; Tokaj-Hegyalja és környékének földtani viszonyai. Math. és

Term.-tud. Közi. IV. k. Budapest, 1866.

5*
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talati tény, hogy egyetlen riolitzárványt sem találtam e kzetekben
— ami felszíni rezorpció esetén várható volna—

,
bár kétségtelenül igen

sok s meglehetsen egyenletesen elosztott, pár cm-tl fejnagyságig

emelked, éles rezorpciós, illetleg kihlési udvarral határolt endogén

zárványt tartalmaznak, amelyek fként savanyúbb plagioklaszból,

hyperszténbl, augitból, magnetitbl és kevés pyroxénné átalakulóban

lev amfibolból állanak
,
tehát ásványos összetételük

,
valamint diabázos

struktúrájuk szempontjából sem tekinthetk egyebeknek, mint ugyan-

azon pyroxénandezites magmának hipabisszikus mélységben korábban

megszilárdult részei, amelyeket a késbb felnyomuló andezitláva

ragadt magával és hozott a felületre. Másrészt szilárd kzeteknek

pusztán felszíni rezorpciója esetében alig tételezhet fel, hogy az

andezites magmának savanyúbbá válása a Nagyhegy egész tömegében

oly általános lenne, mint az a valóságban tapasztalható.

Harmadik lehetség lenne végül, hogy folyékony fázisban keve-

redtek bizonyos körülmények között a már ásványkiválásokat is

tartalmazó bázisos (pyroxénandezites) és savanyú (riolitos) magma-
részek, még pedig mélyebb nívóban vagy a felszínen. Tehát a két

magma extenziós intervalluma nem lehetett nagy. Ehhez hasonló, de

fordított sorrend esetet Weinschenk 4
ismertet Arran (Schottland)

szigetérl, ahol még teljesen meg nem szilárdult diabázra kvarcporfir-

láva ömlött, amelynek porfiros ásványai (ortoklasz, kvarc), mint

xenokristályok, a még folyékony diabázba is lesülyedtek s különösen

annak alsó határfelületén halmozódtak össze. Nyilvánvaló azonban

ez esetben, hogy sem a geológiai helyzet nem volt alkalmas, sem a

kvarcporfirláva hmerséke és asszimiláló képessége nem volt elegend

ahhoz, hogy kölcsönös anyagi befolyásolás útján egyöntet keverék-

oldat jöjjön létre, úgyhogy csak az érintkezési zónában keletkezett

sajátságos, abnormális vegyi és ásványos összetétel keverékkzet-

íéleség.

Ezzel szemben viszont köztudomású, hogy bázisos és savanyú

összetétel, folyékony magmáknak mélyebb szintben történt keveredé-

sével magyarázza Rosenbusch és Hibsch a rendellenes vegyi össze-

tétel kvarcbazaltok és kvarcdiabázok létrejöttét.

A vázolt keveredési lehetségek egybevetése, de elssorban hely-

színi megfigyeléseim és kzetvizsgálati eredményeim — amelyek szerint

a bázisos pyroxénandezitmagmának savanyú anyaggal való infiltrációja

a Nagyhegy egész tömegében megfigyelhet
,
továbbá az a tény, hogy

a savanyú plagioklasznak (oligoklasz)
,

de különösen a kvarcnak

megjelenése e kzetekben általános, bár nem egyenletes — azt a

4 E. Weinschenk : Allgemeine Gesteinkunde. Freiberg, 1902. p. 56.
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feltevésemet ersítik meg, hogy e pyroxénandezitek sajátos jellegét

ketts petrogenetikai folyamat eredményezte.

Valószínnek kell tartanom, hogy — a tufák csaknem teljes

hiányából következtetve — lassan felnyomuló bázisosabb, intratelluros

ásványokat is tartalmazó magma már mélyebb szintben nagymennyi-

ség kvarcos üledéket olvasztott magába s e rezorpció a magmának
oly magas hmérséke és oldóképessége mellett történt, hogy bár az

anyagi befolyásolás a felületre jutott magmatömeg nagyrészére ki-

terjedt, a beolvasztott savanyú anyag exogen zárványok alakjában

nem maradhatott fenn. Maga a lezajlott rezorpciós folyamat kzet-

tanilag a pyroxénandezitek alapanyagának általános, de helyenként

feltn savanyúságában, felzites-szferolitos foltjaiban és szalagjaiban,

egykori kvarcszemek egészen jól felismerhet rezorpciós maradványai-

ban, az intratellur bázisos plagioklaszok és pyroxének ers korrózió

és rezorpciójában, valamint egyes kzetek valószínleg fiatalabb

generációhoz tartozó földpátjainak és pyroxénjeinek üvegzárvány-

gazdaságában nyilvánul meg. Valószín továbbá, hogy a rezorpció

folytán jelentékenyen savanyúbbá vált magmából az ásványkiválás

folyamán savanyú, üveges plagioklasz (oligoklasz) s a kiválás utolsó

stádiumában porfiros kvarc is kiválhatott, amint azt — a korrodált,

rezorpciós (mikrofelsites) udvarral körülvett, exogen származású kvarc-

szemekkel ellentétben— az üde, ép kvarckristályok jelenléte tanúsítja.

E feltevésemet támogatnák a Lencsés D-i lejtje egyetlen tufa-

elfordulási helyén, a nagymértékben mállott agglomeratumos ásvány-

tufában elforduló 3—4 cm-es, de általában apróbb, sárgásfehér

kvarcitzárványok is.

A pyroxénandezites magmára nézve idegen porfiros ásványoknak:

a határozottan zárványkülsben megjelen savanyú földpátoknak

(oligoklasz, andesin), a már említett biotit-nak, de különösen a nagy-

mértékben korrodált, szabálytalan, rezorpciós és néha parányi kvarc-

szemekbl álló növekedési zónával körülvett, gáz- és folyadékzárványos

kvarcnak elfordulása pedig azt a feltevést teszi valószínvé, hogy

mélyebb szintben idsebb erupciók riolitos kzeteivel is találkozott

a felnyomuló magma, amelyeket nagyrészben már felszínrejutása

eltt magába olvasztott. S bár — a riolitzárványok hiányából Ítélve —
a megolvasztott riolitos anyaggal való keveredés bensleg végbement,

a felszínre jutott láva hmérséklete már nem volt elegend a porfiros

ásványok teljes rezorpciójához. Leghamarabb elpusztult a biotit,

amely csupán kristályroncsokban található meg s viszonylagosan leg-

épebb maradt az ásványos alkatrészek közül legindifferensebb kvarc,,

bár ennek fokozatos rezorpciója a teljes feloldódás pillanatáig figye-

lemmel kísérhet.
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A tokaji Nagyhegy kvarczárványos pyroxénandezitje a felsorolt

kzetfiziologiai bélyegek alapján rendkívül érdekes keverékkzetnek

tekinthet tehát, amelynek alkotásában a pyroxénandezit megtartotta

ugyan sajátos jellegét, de idegen anyagnak, részben kvarcos üledéknek,

alárendelten savanyú eruptivumnak rezorpciója által kisebb-nagyobb

mérték, kovasavban gazdag átalakulást szenvedett. Nem tekinthet

azonban új kzetfajnak és nem nevezhet pyroxéndacitnak vagy

pyroxénriolitnak sem — bár ásványos összetétele nagyjában meg-

egyezik azokéval —
,
mert alkotásában határozottan andezites jelleg

dominál. Abnormális produktum tehát, mint általában a többi ismert

keverékkzetek, amelynek létrejöttében az adott geológiai, illetleg

petrologiai viszonyoknak jutott nagy szerep.

Keverékkzet a földkéreg számos helyérl ismeretes. Rosenbusch

a kzeteknek számos családjában nyújt példát analógiákra. Ezek közül

csupán néhány esetet sorolok fel, fként az andezitek, riolitok és bazaltok

körébl, amelyeknek a Nagyhegy kzetével párhuzamba állítható hasonló-

sága szembeötl.

Becke 1
Örményországból írt le kvarctartalmú augitandezitet, mint

dacitot, amelynek legömbölyödött és korrodált kvarckristályait zavaros,

szürke üvegbázis veszi körül. Iddings
1
a Sierra Nevadaból ismertet

andezites dacitokat, amelyeknek porfiros ásványai: labradorit, amfibol,

augit, sanidin, biotit, kvarc. Alapanyagszövetük hialopilites és pilotaxites.

Lacroix 1
Martinique szigetérl említ érdekes dacitokat, amelyeknek

ásványkombinációja: plagioklasz, hypersztén
,
augit, magnetit, biotit,

almandin, 1 cm-es kvarc és apatit. Az alapanyag szövete majd vitro-

firos, majd hialopilites, illetleg pilotaxites. Ugyancsak írt le Örmény-

országból bázisos andeziteket, amelyekben a kvarcot és ortoklaszt

idegen alkatrészeknek tartja. Hague és Iddings
3
Virginiából (Comstock

Lode) ismertet érdekes esetet a kzetek genetikai összefüggésének

értelmezésére. Szerintük egy eruptív tömeg frészét hyperszténandezit

alkotja, de lokálisan biotitamfibolandezit, dacit és riolit is különült el

belle. Cross
1
üoloradoban úgy találta, hogy egyetlen magmatartóra

visszavezethet s egy geológiai egységbe kapcsolódott eruptív tömeg

„liparit- és trachyteruptiok“ egymásutáni fázisában váltakozva épült

fel. Osann 1
a Cabo de Gatai hyperszténandezit kvarcát riolitokból

származottnak tételezi fel és Carthagena táján dacitok bens kapcso-

latát ismerte fel kvarcmentes andezites tagokkal, amelyeknek porfiros

ásványai
:
plagioklas, pyroxén, sanidin, biotit. A délamerikai Andokból

Gümbel és Esch 1
vizsgált érdekes kvarctartalmú augitandeziteket.

Rosiwal 1
az addele-guboi (Abessinia) ,,hyalobasalt“ kvarcát savanyúbb

Rosenbusch : Mikroskopische Physiographie stb. II. k. Stuttgart, 1908.
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kiömlési kzetek beolvasztásával magyarázza. Hasonlóan értelmezi

Velain
1
az adeni kvarczárványos bazaltlávák összetételét.

Koch 6
a detunatai kvarcbazaltok kvarcát részben savanyú erupti-

vumokból, részben üledékes kzetekbl származottaknak tekinti.

A tokaji Nagyhegy pyroxénandezitjének keverékvonása és kvarc-

tartalma a tokaj-eperjesi lánchegység területén sem izolált jelenség.

Szabó7
a bényei Szokolya-hegy, a monoki Zsebrik-, Ingvár-, Sátor-,

Tarcal-hegy andezitjében írt, le kvarcot. Pálfy* a pálházakörnyéki

Szárhegy, Szádeczky” a Zempléni-szigethegység, Pilishegy és Trombulyka
pyroxénandezitjében említ kvarcot, amely megállapítása szerint ilyen

bázisos kzetekben „zárvány
44

szerepét játssza.

Hasonló andezites és riolitos keveredésre, valamint üledékek rezorp-

ciójára— kisebb mértékben — a Tokaj-eperjesi lánchegység más részein,

de andezitekkel borított területeink sok más helyén is kínálkozhatott

alkalom, amint az az eddigi vizsgálatokból is nyilvánvaló. Pusztán

kzettani vizsgálati módszereink segélyével azonban még meglehetsen

egyoldalú a keverékkzetek felismerése és meghatározása. A probléma

megvilágításához a keverékkzetek vegyi összetételének beható tanul-

mányozása, de különösen a kzetgenézis bonyolult fiziko-kémiai tör-

vényeinek ismerete szükséges, amihez még hosszú és fárasztó út vezet.

*

Készült Szegeden, 1924 március havában, a m. kir. Ferenc József

Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Intézetében.

6 Koch A. : Az erdélyrészi medence harmadkori képzdményei. II. k. 265. Buda-

pest, 1900.

7 Szabó József : Tokaj-Hegyalja és környékének földtani viszonyai. Math. és

Term.-tud. Közlemények. IV. k. p. 263.
8 M. kir. Földt. Int. Évi Jelentése 1919-rl. II. k. p. 320. Budapest.
9 Szádeczky Gyula : A Zempléni-szigethegység stb. p. 25. Budapest, 1897.

ADATOK
AZ IPOLYVÖLGY VIDÉKÉNEK GEOLÓGIÁJÁHOZ.

írta: Strausz László dr.*

Egy elz dolgozatomban felvetettem azt a kérdést, hogy a fels

mediterrán-tenger nem észak fell nyúlt-e a Cserhát-hegységnek keleti

részeibe, ellentétben azzal, hogy az irodalomban eddig a tenger északi

partja volt a Cserhát közepe, illetleg északi táján megvonva. E kérdés

közvetlen bizonyítását lehetetlenné teszi az, hogy a Cserhát-hegység

északi része utólag tektonikusán magasra emelkedett fel s ezért a

fiatalabb rétegeket elpusztította az erózió s így hiányzanak itt a

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1923. évi március hó 21-i szakülésén.


