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cs homokok, csupán a síkvölgyi édesvízi mészk és márga tartalmaz

ehara-terméseket. Gyakoriak bennük az ásványos kiválások (pirít, mar-

kazit, limonit, tavi érc, sziderit, ankerit). A medence Ny-i felében ész-

lelt durva kavics valószínleg a Kisalföld akkor még felszínen lev
kristályos hegységrészletébl származik.

A Vértes fúrásaiból kikerült fels oligocén (kattiumi) képzd-
mények szárazföldi-édesvízi jellegek, a Gerecse-hegységben már fél-

sósvizi-tengeri üledékeket is találunk, Esztergom vidékén pedig még
kifejezettebb az oligocén tengeri jellege. A szigetként kiálló mezozoos

alaphegység K-i és DK-i eltere tehát egészen a nyílt tenger hatása

alatt volt, az É-i oldal ingadozó partvonala azonban csak édesvízi

med ncerészletet formált. E képzdményeknek jelents rctegtani hézag-

gal a legkülönbözbb idsebb képzdményekre való települése meg-

gyz módon tanúskodik az oligocéueleji denudációs periódus mellett.

Balogh Kálmán.

Noszky Jen: A Cserháthegység földtani viszonyai. Egy
l:75.CO0-es földtani térképmelléklettel és 20 ábrával. 283 oldal, ebbl
179—268. német kivonat. Budapest 1940. A m. kir. Földtani Intézet ki-

adása.

A Mátra hegység fáradhatatlan kutatójának és kitn ismer-
jének ez a könyve a tudós kutató életmunkájának nevezhet, mivel

a Cserhát földtani feltárását már 1913-ban megkezdette, s az irodal-

mát 1777-ig visszamenleg tanulmányozta. Noszky munkájából meg-
tudjuk, hogy a tágabb értelemben vett Cserhát nem egységes hegy-

vidék, mert a vulkános, szorosabb értelemben vett Cserháton kívül

hozzátartoznak még a triász és eocén „Dunabalparti hegyrögök“, vala-

mint a „Közép-ipolyvölgyi oligocénmedence“ is a keleti folytatásával,

ahol már miocén süllyedések és feltöltdések vannak. De a szorosan

vett Cserhát hegység, ez a 400—500 m magasságú, alacsonyabb közép-

hegységünk sem egységes felépítés, mert a Középs-Cserhát fképpen
összetördelt vulkános takarókból áll, az Északnyugati vagy Kopasz-

Cserhát viszont „vulkános takarójától lefosztott, leerodált s így a rés-

vulkáni csatorna kitöltéseit jól feltáró
4
' vulkáni gyökérrégió. Ismét

más az ecskendi és püspökszilágyi takarómaradékokból álló terület,

valamint a fót-mogyoródi és a rákosvölgyi terület vékony vulkáni

tufai’étegeivel és a Középs-Zagyva és a Középs-Galgavölgyi fiatal

med 'ncekitöltés, ahol a mélyben vau meg az elsüllyedt vulkáni takaró.

Igen beható sztratigrafiai leírás után kitér Noszky a Cserhát-

vidék tektonikai viszonyaira, majd az exogén erk munkájára és a

Cserhátvidék fejldéstörténetére. A sztratigrafiai részben igen értéke-

sek kimerít faunalistái, nemkülönben a régi nézetekkel és az újabb

elméletekkel szemben való állásfoglalása, mint pl. a helvéciai emelet

elterjedésére, illetleg kifejldésére vonatkozó megállapításai. Sze-

rinte itt különbséget kell tennünk a keleti, típusos slírfácies és a

nyugati és délnyugati, vegyes fácies helvéciai képzdményei között.


