
A KÖZÉPSŐ GALGAVÖLGY ÉS KÖRNYEZETÉNEK 
FÖLDTANI VISZONYAI.

(Jelentés az 1931. évi, országos geológiai felvételekről.)

Irta: N o s z k y  J e n ő  d r.

A Magyar Királyi Földtani Intézet Igazgatóságának megbízása 
alapján, e nyáron, aug. 17 — szept. 16-ika közt folytathattam a Cserhát 
déli részén 1914-ben, a háború kitörése miatt abbahagyott geológiai fel
vételeimet. A  felvett terület Nógrádkálló, Erdőkürt, Püspökhatvan, 
Püspökszilágy, Kisnémedi, Galgagyörk, Galgamácsa, Váckisújlalu, Zsidó 
és részben Iklad—Domony, meg Penc határába esik. Terjedelme kb. 
170 km.2 Azonkívül még kb. 20 km2-nyi területet reambuláltam Ácsa, 
Galgaguta és Nógrádbercel határában. Ezt egyrészt a régebbi felvételeim 
folyamán különböző korúaknak bizonyult, faciesben nagyon egyező, 
agyagos képződményeknek különválasztása; másrészt pedig a Galgavölgy 
keleti oldalán levő, összetört és megkopott, vulkáni takarómaradék szer
kezeti viszonyainak bemérések útján való, pontosabb felvétele tette 
szükségessé.

I. Sztratigráfiai viszonyok.

A  felvett területen alulról felfelé menő sorrendben a következő 
geológiai képződmények észlelhetők:

1. Mélyebb kattiai képződmények. Ide kell sorolni azokat a slírszerű, 
vékonypalás, töredező, homokos agyagmárgákat, amelyek főként a kis
némedi és püspökszilágyi völgyek meredek lejtőjű, ÉK-i oldalain buk
kannak elő. Ide sorozhatok továbbá azok az agyagos kifejlődések is, 
amelyek a Szór völgyben a mélyebb szinteket alkotják. Makrofaunájok- 
ból csupán néhány, meghatározhatatlan vékonyhéjú kagylótöredéket ész
lelhettem. Mikrofaunájokból is csak pár, nagyon apró Nonioninát talál
tam a püspökszilágyi telér mellől vett mintában.
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Ezeket az agyagmárgákat folytatólagosan Váchartyán és Csörög 
felé észlelhettem. H o l l ó s 1 1917-ben az utóbbiakat alsómiocénkorú 
slírnek vette; de nem egyebek, mint a mélyebb kattiai emelet slíres facies- 
ben kifejlődött képződményei, melynek egyes padjaiban elég bőven van
nak apróbb foraminiferák. Felettök azután a magasabb kattiainak az 
£K -i Magyar Középhegység nagy elterjedéséi „ nyugati, váltakozó fa- 
ciesü“  kifejlődése következik.1 2

A dunabalparti, idevágó képződmények közül az őrszentmiklósi 
(úgy a faluban feltárt, valamint a Vicián-féle téglagyárban levő) agya
gokból újabban S a l a m o n  J . 3 mutatott ki, mélyebb szintbe (Rupéli) 
sorolt faunát. Ebben fajszámra is elég gazdag, de szintén csak apró ala
kokból álló foraminiferákon kívül, megtalálta az Entolium (Propeamus- 
sium semiradiatum M a y . )  (—Pecten semiradiatus) és Cytherelle pyre- 
nella R  s s. formákat is. Hogy most már ez a szint a budai kiscelli agya
gokéval azonos-e, — amint mondja, — vagy valami magasabb nívót 
képvisel-e, azt a további észlelések, ill. összehasonlítások döntik el. Erre 
a Vicián-téglagyári, 730 m-es mélyfúrás anyaga igen alkalmas lett volna, 
sajnos azonban — elkallódott.

Az őrszentmiklósihoz hasonló kifejlődésű, foraminiferás agyagot 
észleltem pár év előtt a váckishartyáni — Üjtelep (a falu É-i végén) 
egyik kútjából kikerült anyagban.

2. A magasabb kattiai képződmények. Az ide sorozható képződmé
nyek az újonnan felvett területnek főkép ÉN y-i részén: Püspökhatvan, 
Penc és Püspökszilágy között észlelhetők. Petrográfiailag szürkéssárga, kö
zépszemű, ritkán vastagpados, muszkovitos homokkőből állanak. Véko- 
nyabb-vastagabb, agyagos betelepülések elég gyakoriak bennök, de álta
lános jellegüket mégis a homokkő túlsúlya adja meg. Keményebb padok 
benne ritkán észlelhetők, miért is az erős mállás következtében, kevés a 
jó feltárás. Leggyakoribb kövületei a kisebb-nagyobb ostreák. Egyes pa
dokban, pl. a Szórvölgy felső részén, továbbá Bércéitől délkeletre apró 
anómiákat tartalmazó, meszes homokpadok észlelhetők, mint facies- 
változatok.

Püspökszilágytól DK-re, a Kutyahegy mögött lévő szőlőkből ki
hányt homokkőben, még pedig a közeli miocénből következtetve, elég

1 A  csörögi andesittelérek földtani viszonyai. (F. K. 1937. X L V II. p. 201—224.)
2 N o s z k y  J . :  A  Magyar Középhegység ÉK-i részének oligocén-miocén rétegei. 

1, Oligocén. (Annál. Mus. Nat. Hung. 1926. X X IV . p. 314.)
3 Veresegyháza és Örszentmiklós környékének oligocénkorú üledékei. (Bölcsészet- 

doktori értekezés. Budapest, 1931. p. 5— 10.)
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magas szintben, egy érdekes Crassatella carcarensis Micht. sp.-t találtam, 
mely az olasz oligocénnek gyakori alakja.

A  reambulált északi részleten, az 1913-ban középső miocén slírnek 
vett, agyagos kifejlődések egy részét is ide: a felső kattiai emeletbe kellett 
áttenni. Faciesében ugyan ezek nagy hasonlóságot mutatnak a Közép
nógrádi helvéciai slírek egyes, homokosabb márgáival; de összefüggé
sük és a bennök található, keményebb homokpadok a felső oligocénhez 
csatolják. Málladékuk agyagos, ellenben az elég közelben észlelhető, ho
mokos helvéciai márgák jóval meszesebbek lévén, rendszerint éles szög- 
letű darabokra töredeznek s szögletességüket a mállásnál is sokáig meg
őrzik. Az oligocén slíreken természetesen a vulkáni tufatakaró marad
ványokat is hiába keressük.

Kövületeiben azonban, legalább a makrofaunát illetőleg, nagy a 
hasonlóság. A  vékonyhéjú kagylók meghatározására ugyan kevésbbé al
kalmas nyomai és a lapos korallok töredékei egyformán jelentkeznek 
ezekben is; ami a facies egyezőség mellett érthető.4

Galgagutától KDK-re levő domboldalon egy kisebb téglavető fel
tárásával jól feltárt, kissé homokos agyagmárga faunája e komplexusból 
a következő:

Dentalina consobrina d’O r h  Truncatulina Dutemplei d’O r b.
Dentalina intermedia H a n t k .  Robulina cfr. bullata H a n t k e n .
Dentalina Boueana d’O r b. Bolivina Beyrichi Rs s .
Dentalina cfr. saemilevis H a n t k .

Azonkívül sok, összenyomott Dentalium és összetöredező Flabellum, 
valamint Meletta pikkelyek. A  mikrofaunában a Dentalinák egyed- 
számban is vezetnek. A foraminiferák jóval apróbbak, mint a kiscelli 
agyagokban szoktak lenni; vagyis slíres faciesben kifejlődött, foramini- 
ferás agyagmárgákról lehet szó.

Nógrádberceltől DK-re is a felső oligocénbe kellett áttenni a slíres 
márga, ill. agyagképződményeket. A közéjük települt homokkőpadok né
melyikéből ugyanis normális, felső oligocén kövületek kerültek ki. Az 
újabban épült Ürgés puszta felett, a dombtetőn, a szőlőfordításban ezré
vel találni az apró Anomia ephippium L. cserepeit, melyek északabbra 
Becske vidékén, gyakori betelepüléseket alkotnak. Azonkívül az itteni 
slíres rétegcsoport fedőjében, a Piskő-hegy oldalán jól látni a kövületdús 
Pectunculus obovátusos rétegek rátelepülését. 1

1 N o s z k y  J.:  Idézett munka p. 300—302.
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Magából, a berceli téglavetőnek agyagjából pár meghatározhatat
lan Lagena töredékén kívül csak néhány Nonionina depressula Walk.-t 
Johnst. (=  N. granosa d’Orb.) példányt sikerült kapni. Hasonló alako
kat találtam a püspökhatvan— váci út szorosából (a Szór-völgy felett) 
vett agyagban, mely már a homokkődús faciesbe települt bele. Vagyis 
erre É K  felé, úgy látszik nincs meg a H o l l ó  s-tól a Csörögben észlelt 
gazdagság — a foraminiferákban. Ennek oka az is lehet, hogy az ember 
nem akad rá a kövületben gazdag kifejlődésű lencsére, de az is, hogy 
délnyugatra tényleg kedvezőbbek lehettek az életfeltételek.

j .  Az alsó miocén (?) térrésztrikum nyomai. ( =  Akvitániai em.) 
A Galga-völgyben már a salgótarjáni és sajóvölgyi, széntelepekkel is jellem
zett akvitániai képződmények hiányzanak. Csupán a legalsó szintjét 
alkotó kavics és homokból találni helyenkint kisebb takaró marad
ványokat. Így Becskénél az ottani széntelepek (a felső oligocén eróziós 
mélyedéseibe települt kisebb, lencseszerű képződmények ezek) fedőjében. 
Bércéi körül is megvannak. Fedőjükben rendszerint a helvéciai slírek 
vannak már. (Ide csak később érkezett el a helvéciai transzgresszió.)

Területünkön is több helyt észlelni — többnyire ugyan csak másod
lagos helyen, de jó magas nívókben a belőlük származtatható kavicsokat. 
Szálban azonban mindössze két helyen találtam meg a terresztrikus 
takarókavicsnak maradványát a megfelelő szint ( =  felsőoligocén) felett; 
ill. a helvéciai slír agyag alatt. Csak az a baj, hogy a sápi völgyben a 
fedő nincs meg; az acsai Kispapucshegy ÉN y-i nyúlványának orrán a 
fekvője süllyedt a mélybe: így a pontosabb szintmegállapítás nem volt 
tökéletesen keresztülvihető. A nem teljes geológiai analógia mellett a 
petrográfiai hasonlóságra lehet csak építeni.

Ilyesféle, vetővel kiemelt részletnek lehet tekinteni (amelyet a fel
fakadó hévforrás üledék konglomerátummá cementezett össze) a Gutái 
hegy északi részén észlelt képződményt. (Vanyarc felé az erdő szélén.) 
Bár arra is lehet gondolni, hogy a slíreken transzgredáló, magas szarmata 
terresztrikum kavicsnak beletörése van itt metamorfizálva. Sajnos az 
ilyen kis, lokális részletkérdések kellő pontosságú megoldása egy általá
nosabb felvételi bejárás keretén belül nem vihető keresztül, csak speciális 
vizsgálatok révén lehet tisztázni, más részletekkel együtt.

4. A mélyebb helvéciai képződmények. A  kattiai rétegek fellett, az 
említett terresztrikus akvitánikum (?) nyomain kívül, egy tekintélyes hia- 
tus után (amely a középhegységi nagy, alsó miocén regressziónak, ill. 
speciálisan területünkön egy, — magasabb szárazulaton működő, erősen 
denudációs, eróziós periódusnak felel meg) újból tengeri rétegek követ
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keznek, az ide csak a középső helvéciai idők folyamán elért transz- 
gressziónak megfelelően.

Ezekből a mélyebb (a salgótarjánvidéki, középső helvéciai em. ho
mokosabb slírjeinek megfelelő) homokos márga képződményeket, helyen- 
kint agyagosabb betelepülésekkel is, csak a Galgavölgy keleti oldalán 
találjuk meg az ottani, mélyebb szintekben, Galgaguta és Ácsa közt; 
valamint Galgagyörk felett, a Hegyeshegy tövében. Faunájok elég sze
gényes, ill. a töredékes, vékonyhéjú kagylókból alig lehet néhány fajt 
— közelítőleg felismerni.

J. A magasabb helvéciai képződmények. A  fenti eléggé egyöntetű, 
egészen slír jellegű képződményekre a felső helvéciai rétegekben erősen 
változatos faciesű rétegek rátelepiilését észleljük, melyek a rájok tele
pülő, vulkáni takarók közvetlen fekvőjét alkotják.

Helyenkint azt látjuk, hogy az előbbi, homokos-agyagos facies to
vább folytatódik minden észrevehetőbb változás nélkül, fel egészen az 
andezit stb. takarók alkotta fedőkig. Számos helyt azonban erősebb tér- 
szinváltozások, nivóingadozások okozta, elütő fáciesek lépnek fel. K av i
csosabb, durvább homokos márgák, laza homokok és főként erősen me
szes homokkőképződmények ezek. Faunisztikailag is jóval több meg
határozható kövület található bennök; vastagabb héjú és változatos for
mák, úgyhogy ezekből következtetve, mint parti, ill. partközeli képződ
ményekből — erősebb helyi emelkedésekre, ingadozásokra kell következ
tetnünk.

A  legjelentősebb és legjellemzőbb fácies közöttük a briozoás mészkő, 
ill. meszes homokkő. Ennek első, tipikusabb kifejlődése (mert átmeneti 
nyomai már előbb is megvannak — a S t ä c h e  leírta, kövületes rétegekben 
a gutái völgyekben: kavicsosabb, homokosabb padok alakjában, melyek 
rendszerint a legmagasabb szinteket alkotják) Ácsától ÉK-re, a Nagv- 
papucshegyen észlelhető. De a mai megkopott és összetört előfordulásá
ból következtetve is, csupán vékony réteget alkotott. Ácsától délre a 
Magoshegyen és tovább már jelentékenyen vastagabb és terjedelmesebb 
összefüggő rétegek vannak. A  magoshegyiről már S c h a f a r z i k  is meg
emlékezik.5 A briozoás kifejlődést Püspökhatvan és Galgagyörk közt 
több helyen megszakítják a fenti, mélyebb vizi, agyagos lerakódások az 
equivalens magas szintben; mutatván a fenék viszony ok változatosságát.

A  püspökhatvani Takácshegy déli oldalán levő árokrendszer északi 
ágában van e fáciesnek legjellemzőbb, legkövületesebb feltárása. Az É K — 
D Ny-i csapásé vetővel az andezittakaró alól felhozott szintnek legalsó

5 A Cserhát piroxen andesitjei. (Földt. Int. Évk. IX . 1892. p. 288—290.)
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tagja (kb. az árok közepén) egy elég meszes, pectendús homokkő, mely
nek faunájából meghatározhatók voltak:

Retepora cellulosa R s s.
Celleporaria globularis B r.
Lepralia sp.
Idmonea sp.
Cidaris sp. tüskéi.
Serpula sp.
Viothyrina miocenica M i c h t. 
Terebratula cfr. macrescens D r e g. 
Terebratula tauralata S a c c .  
Terebratula sp.
Hinnites ercolianus C o c c., var. tauro- 

costata S a c c .
Pecten (Cblamys) tauroperstriata S a c c .

Pecten (Chl.) multistriata P o 1 i.
Pecten (Chl.) gloriamaris D u b., var. 

varicostata Sa c c.
Pecten (Aequipecten) opercularis L. 
Anomia ephippium L., var. orbiculata 

Br.
Anomia ephippium L., var. rugulato- 

striata B r.
Pectunculus sp.
Baianus concavus B r o n n .
Balanus sp.
Calappa sp.

Felette fehérlő, biotitos plagioklasz riolittufákat, ill. ebből való tajt- 
kőzárványokat elég bőven tartalmazó, briozoás homok következik, mely 
felfelé fokozatosan meszesebb és meszesebb lesz. Az egész kb. 40 méter 
vastagságú, változatos kifejlődésű szint. Egyes tagjainak faunisztikai vi
szonyai legalább árnyalatokban, különbözőek. A leggazdagabb és leg
változatosabb faunát az árkot (keresztező út felett, az erdővágásos, 
messze fehérlő hegyoldal vízmosásaiban lehet gyűjteni. Igaz, hogy az 
egész szintmagasságnak itt van több mint a fele és feltárása vízszintes 
kiterjedésben is tekintélyes. Alatta az árok legfelső részén, kissé agyago
sabb, erősen tufás, tajtkőzárványos homokban találni a nagy brachiopo- 
dák zömét. Ettől lejjebb, vagy 40 méterre az összehordott törmelékből 
való déli árokfalból gyűjthető a kissé megkopott brachiopodákon kívül 
a korallok, meg a nagy briozoa és hydrocorallinácea törzsek zöme. A fau
nából a következőket sikerült eddig meghatározni:

Nodosaria bacillum D e f r. 
Amphistegina hauerina d’O r b. 
Cristellaria cfr. crassa d’O r b. 
Goniopora vindobonarum prima B e r n .  
Mille pora sp. (változatos alakok). 
Styllopora sp.
Oculina sp.
Astropecten sp. párkánylemez darabok. 
Plegiocidaris peroni C o 1 1 .  tüskék. 
Cyathocidaris avenionensis D e s m. tüs

kék.
Dorocidaris papillata L e s k e  tüskék.

Cidaris zeamays S i s m., tüskék. 
Centrostephanus airaghii L a m b. tüs

kék.
Arbacina sp. tüskék.
Fibularia pusilla M ü n s t.
Serpula sp.
Celleporalia globularis B r.
Celleporalia verrucosa R  s s.
Celleporalia sp.
Idmonea cancellata G 1 d f.
Idmonea carinata R o m.
Idmonea disticha G 1 d f .
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Idmonea cfr. fenestrata B k.
Idmonea cfr. vibricata M a n s. 
Ceriopora chaetetoides K ü h n .  
Ceriopora globulus R s s.
Membranipora lacroixi S a w. 
Membranipora sp.
Salicornaria farcinimoides J o h n s t .  
Retepora gigantea K  ü h n.
Lepralia cfr. nuda R  s s.
Lepralia sp.
Hornéra biloba R s s.
Echara monilifera M. Edw.
Echara sp.
Cupularia (Lunulites) baidingeri d’O r b. 
Defrancea cfr. stellata R  s s.
Heteropora sp.
Terebratula cfr. macrescens D r e g.
Terebratula taurolata S a c c.
Terebratula cserhátiensis n. sp. 
Terebratula sp.
Terebratulina caputserpentis L., n. var. 

bungarica.
Terebratulina karreri D r e g.
Liothyrina miocenica M i c h t. 
Mühlfeldtia (Megerlea) truncata L. 
Miihlfeldtia (Megerlea) truncata L., var.

rotundulata S a c c.
Psanmocola tauronata S a c c. 
tudna (Loripes) lactea L.

Crassatella concentrica D u j.
Arca sp. indet.
Lima (Limea) inflata C h c m n .
Hinnites ercolianus Coc c . ,  var. tauro- 

costata S a c c.
Pecten (Chlamys) bruei P a y r .  var, 

leptogaster B r u s.
Pecten (Chl.) tauroperstriata S a c c. 
Pecten (Chl.) multistriata P o 1 i.
Pecten (Aequipecten) opercularis L., var.

taurolongata S a c c.
Pecten (Aequ.) malvinae D u b. var. acu- 

ticostata S a c c.
Pecten sp.
Ostrea neglecta M i c h  t.
Ostrea sp.
Anomia ephippium L., var. orbiculata 

S a c c.
Cypraea sp.
Scalaria (Sthenorytis) proglobosa S a c c., 

var. chlatroides S a c c.
Trochus sp.
Baianus concavus B r o n n .
Balanus sp.
Calappa sp.
Charcarodon megalodon A g.
Lamna (Odontaspis) gracilis A g.
Otodus sp.

Vagyis sem petrográfiai kifejlődésbeül, sem pedig a faunában nincs 
lényeges különbség a fekvő és a felette levő képződmények között. Az 
alsónak szegényebb volta részint a megtartási viszonyokból, részint pe
dig abból magyarázható ki, hogy a felső — nagy területeken lévén fel
tárva, belőle a hegyoldalban egész csomó, a természetes kimállás folytán 
jól kipreparálódott alak gyűjthető.

A takácshegyi előfordulástól nem is egy kilométererre dél felé, a 
másik árokban már nem látni briozoás padokat — a 12 méter vastag 
lávatakaró fedőtől kezdve a felbukkanás legalsó szintjéig, hanem csak 
homokos, slíres agyagot. Ugyanezt észlelni délebbre a Prelochi hegy nyu
gati oldalán, a lejövő mély árok szakadékában (a vastag lávapad alatt 
itt is csak egynemű, homokos slír agyag van), ellenben köztük, a hegy 
alján, az út mellett, úgy a briozoás mészkőféleségeket, mint alatta a 
pectendús, meszes homokkövet megtaláljuk. E sorozat felett, akárcsak a
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Takács hegy alatti feltárásban, andezittufa van; míg az agyagok felett 
— lávapadok.

E -különbség okát természetesen nem az elfödő láva-, illetve tufa
takaróban kell keresni, hanem az akkoriban itt volt tengermélységek 
eloszlásában. Vagyis itt nyugat, ill. észak felé már sekélyebb részek vol
tak, mint délkelet felé. Ezt és a transzgressziónak lassú, nyugat felé való 
haladását is mutatja a Püspökhatvantól délnyugatra levő Oligocénen 
észlelt, pár kis briozoás mészkő előfordulás. Ezek csak elszigetelt fosz
lányok és a kattiai térszínbe vetőkkel beletörve maradtak fenn, holott 
többi részüket már rég lepusztította az erózió. Egyébként homokos, 
kövületszegény, nagyon partközeli képződmények s bennök csak a brio- 
zoák ismerhetők fel jobban.

A  galgagyörki Putri-völgyben levő, vulkáni tufaroncsokkal kapcso
latosan csak agyagos |képződmények vannak. Úgyszintén keletre a He
gyes-hegy alatt is. A  briozoás mészkő és alatta a pectenes homokkő csak 
délnyugat felé a kisújfalui Várhegy vulkáni takarója alatt bukkan fel 
újra és majdnem a faluig követhető, ahol azután a középső pannóniai ré
tegek transzgressziós rátelepülése szakítja meg folytatásukat, ill. fedi el; 
mert délnyugat felé Csornád és Fót magaslatain megint megjelennek; 
mégpedig nagyobb vastagságban.

A  normális slíres facies egyik, gazdag kövületes lelőhelyét a H av- 
rani-völgy déli oldalán, a Tóth-puszta felé vezető út melletti, kis kő
fejtőben találjuk. Aránylag feltűnő benne a sok, egyes koráll. Meghatá
rozhatók voltak belőle:

Flabeilum rojsyanum M. E d w .
Cariophillia sp.
Cassis (Semicasis) saburon L m k  
Pleurotoma sp.
Corbula (Agina) gibba Olivi.
Teliina sp.

A  felső helvéciai képződmények fent körvonalozott változatos
sága, ha a minuciózusabb árnyalatokat is figyelembe vennők, még tovább 
volna növelhető: úgy a fauna, valamint a petrográfiai fácies viszonyok 
analízisében. Ennek a speciális témának megoldása mindenesetre hálás és 
a tudományra nézve jelentős tanulmány lenne.

6. Az alsó tortánál eruptivumok. (Plagioklasz riolittufák, piroxén 
andezit láva és tufa-breccsa képződmények.)

Az idetartozó képződmények annak a vulkánosságnak termékei közé 
tartoznak, melyek az Északkeleti Magyarközéphegység enemű rétegfel- 
halmozódásainak javarészét létrehozták.

Crassatella cfr. moravicá H o r n .
Lucina sp.
Cardita (Miodon) scalaris S o w .  
Arca (Anadara) dilluvii L m k .  
Arca (Anadara) turonica Du] ,
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Mint a püspökhatvani feltárások mutatják, már a felső helvéciai 
idők folyamán erős hamu, ill. lapilli szórást fejtettek ki a távoli riolit 
vulkánok. T . i. csak tufáikat észlelni; kitörési centrumaikat nem. Sőt 
még lávaárjaikból sem lehetett észlelni semmit — az egész fent körvona
lazott terület nagykiterjedésű akvitániai, burdigálai és helvéciai képződ
ményeiben. Miért is csak a messze délen, az alföld helyén fennállott szá
razulat törésein felnyomult s azóta lepusztult, elfedett ősvulkánokban 
kell keresni eredetüket. A  lávákat is szolgáltatott riolit vulkánok t. i. 
sokkal fiatalabbak a Középhegységünkben: szármáciai koriak.

Az előbbiek folytatásaképpen bekövetkezett plagioklasz riolittufa 
hullás — az alsó tortónikum folyamán is megelőzője volt — úgy terüle
tünkön, mint általában a Mátra-Cserhát vidékén a nagy piroxénandezit 
kitöréseknek. Igaz, hogy itt már nincsenek oly vastag felhalmozódások 
belőlük, mint a magas Mátrában; hanem csak, mint a középső Cserhát
ban, elszórt lencseszerű előfordulásokat találunk ezekből a fehér-sárga 
színű, dús biotit tartalmú tufákból.

Ebből a tényből s továbbá abból, hogy nyugatra a Börzsönyben és 
a Szentendre— visegrádi hegységben ezek az alsó tortónai riolittufák 
(középső riolittufák) hiányzanak már, arra kell következtetnünk, hogy 
kitörési centrumaik kelet felé lehettek.

A legdélebbi, püspökhatvani előfordulást a Prelochi-hegy délnyugati 
tövében, közel a galgagyörki határhoz találjuk. A  belőle fakadó forrá
sok vize fanyar, timsós ízével és opalizáló színével a kelet-nógrádi, 
„szőke vizekre“  emlékeztet. (Szintén riolittufás vidéken.) A  legérdeke
sebb azonban, hogy beléje édesvizi mészkőféle települ, amelyben a tajt- 
köves plagioklasz riolit lapiliken kívül — a Helix vermicularis fajhoz 
hasonló csigák kőbeleit találni. Ennek (a grundi kifejlődés egyik alakja) 
a geológiai helyzet is megfelel, mint a tortónai és helvéciai képződmé
nyek határán levő rétegnél.

A riolittufák a galgagutai Cseres-hegy nyugati oldalától kezdve 
Püspökhatvanig nyomozhatók. Tovább délre, ill. délnyugatra megszűn
nek. Csak Pest körül, Fót környékén lépnek fel újból, ahol azonban az 
eredeti fekvésben lévő andezittufák szűnnek meg.

A tényleges vulkánosság zöme piroxénandezit kitörésekből, ill. ezek 
sztrátóvulkáni felhalmozódásaiból áll. A  Mátra és középső Cserhát nagy 
vastagságú rétegsorozatai helyett azonban elvékonyodott, ill. talán ere
detileg is jóval vékonyabb takaró roncsaival találkozunk csupán.

Galgaguta és Ácsa közt van a legjobban megkopott, takarófoszlá- 
nyos terület: a völgy keleti oldalán levő, keskeny helvéciai slír vonu
laton- A magaslatok tetejét alkotó sapkafélék ezek a tufa-breccsa mara-
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dékok, amelyekből kisebb-nagyobb részletek — súvadások révén — el
szakadtak és elmozdultak: hiszen legtöbb helyt homokos márga a fekvő. 
Helyenkint azonban tényleg vetődéssel beletört részletek is vannak. (N. 
Papucs-hegy s a Gutai-hegy nyugati árkai.)

Ez a rész tehát a középső és déli Cserhát közt olyasféle, átmeneti 
terület, mely nemcsak felépítésben, hanem morfológiailag is elüt tőlük. 
T . i. itt a lávák teljesen hiányzanak már, csak az alsó tufákból maradt 
fenn valami. De genetikailag teljesen egyező ez a rész is a többiekkel.

A  déli Cserhátban a sztrátóvulkáni szerkezetet a legjobban meg
őrizte az Ecskendi-plató, mely a középső Galgavölgy keleti részén levő, 
nagy erdőség nevéről elnevezett dombvidéknek északi, fennsíkjellegű része. 
S c h a f a r z i k 6 az akkoriban ismert, pár előfordulást, az acsa-gutaiak- 
kal együtt az úgynevezett In, J .  és K.-tangenciális ruptúra sorozatba vélte 
beilleszthetőnek. Ugyanis csak a régi, felvételi térképen jelölt, pár fel
bukkanást nézhette meg a — petrográfiai anyaggyűjtés végett. Ezért is 
az új felvétel alapján lényegesen eltérő képet kapunk. Az egész jókora 
terjedelmű, sztrátóvulkáni takaró, ahol a feltörési helyeknek semmi 
nyoma sincs. A  takaró tetejét jókora vastagságú löszlepel fedi el (akárcsak 
a Medves platóét Kelet Nógrádban.) Oldalait azonban legalább nyuga
ton és északon jól feltáták a beléjük harapódzó, eróziós völgyek és víz
mosások.

A  vulkáni rétegek vastagsága szálban kb. 60 m, de a súvadásos 
oldalakon ennek kétszerese is észlelhető. A  zöm tufákból és breccsákból 
áll, melybe két-három lávaréteg telepszik. Az utóbbiak — változó vastag
ságukból és szabálytalan felépítésükből következtetve tipikus lávaárak- 
A  szabálytalanságot természetesen a tördeltség is növeli. Tehát igazi, 
sztrátóvulkáni takaróval van dolgunk: feltörési rések ellenben sehol 
sem észlelhetők.

A plató nyugati oldalán — délen a rátelepülő a. szármáciai fedővel, 
északabbra pedig az ismételten kibukkanó, slíres fekvővel — jól látni a 
települést. ÉNy-on, Püspökhatvannál észleltek alapján — legalább is he
lyenkint, a tufáknak a tengerbe való hullásával kezdődött a kitörés. A  T a 
kácshegy nyugati oldalán, az első árokban (északról számítva) tajtköves 
kifejlődésű, tarrkán pettyezett, világos pir. andezittufában, igaz, hogy 
csak rossz megtartású kőbelek és lenyomatok alakjában, a következő kis 
fauna volt gyűjthető:

6 A Cserhát piroxen andesitjei. (M. Kir. Földt. Int. Évkönyve. IX . p. 321. 
és térkép).
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Tapes (Callistotapes) vetulus B a s t .  Lucina sp.
Psammocula sp. Pecten sp.
T ellina cfr. schönni H o r n .

Ilyen, lajtamészkőre emlékeztető faunákat találni a déli Börzsöny 
bázistufáiban is.7 8 Bizonyítékot még a tengerbe való hullásra, úgy a falu 
keleti oldalán levő nagy kőfejtőben, mint délebbre a Prelohi aljában levő, 
kis fejtésekben lehet találni. Ugyanis ezekben a tufák közé — normális 
slíres agyagok települnek — , de csakis az alsó szintekben — kövüle
tekkel.

A Galgaacsai epigenetikus szurdokának N y-i oldalán levő, Csibaj- 
hegyen már csak a bázistufából maradt egy kis takaró; a felsőbb tagok 
lepusztultak.

Az Ecskend-plató északi oldalán, a Csórvölgy mellékágaiban is 
csak helyenkint észlelni a vulkáni takaró részleteit: t. i. a rátelepülő 
io — 15 m-es lösztakaró a régi, pleisztocén előtti völgyek fejeit oly erő
sen borítja, hogy sem az andezitet, de helyenkint még a fekvőjét se lehet 
már felismerni. Csak a kiguruló andezitkavicsok és a felszín formája 
árulja el a kemény, vulkáni anyag jelenlétét.

Nagyobb vastagságú előbukkanás (benne 2 lávaár) észlelhető Ácsa 
D K-i oldalán. Ezt látta B e u d a n ts és ennek tömött, üveges kőzete alap
ján vette bazaltnak a Cserhát kőzeteit — s tekintélye alapján — félszá
zadig a többi kutató is, holott a Szandahegy kőzeteinek vizsgálatánál 
már egészen közeljár az igazsághoz a nagy, francia utazó, mert a trafó
tokhoz találta hasonlónak.

Itt lent az árkok alján is — több, lesúvadási lépcsőben megvan a 
tufa. Az alsó lávaárat ma is jókora kőbánya fejti. A  felsőben pedig ott 
van a régi bánya nagy, amfiteátrumszerű, most már elhagyott bevágása.

Erdőkürt felé eső oldalán a platónak a régi, kivágott erdők helyén 
levő szántóföldeken is felismeri a hirtelen alakváltozásból a keményebb 
vulkáni anyag alkotta térszínt, de a vastag lösztakaróból csak kevés 
andezitkavics gurul ki (eredetileg törmelékképen került bele a löszbe) a 
kimállás révén. Ellenben lejjebb délre, a Püspökpart északi oldalán egy 
erősen bevágott völgy mély vízmosása egészen le az agyagos slír fekvőig 
feltárja a rendszert. Hasonlóképpen a mácsai Korona erdőkben levő, 
kanyargós és elágazó Kútvölgy árkai, ill. domboldalai is feltárják; de

7 N o s z k y  J.; A  Magyar Középhegység ÉK-i részének oligocén-Miocén kép
ződményei. I I .  Miocén. (Annales Mus. Nat. Hung. 1930—31. X X V II. p. 188— 189.)

8 B e u d a n t  F. S. : Voyage mineralogique en Hongrie pendent l’année 1818. 
(Páris, 1822—I. p. 536— 550.)
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már nem a fekvőjéig. Itt az andeziteken a középső pannóniai rétegek 
transzgredálnak. Tovább délkeletre azután végkép eltűnnek a vulkáni 
rétegek a süllyedésben; ill. a rájuk boruló, vastag fiatal takarók alatt.

A  platóperem vulkáni takarójának legszebb kibukkanásai az ecs- 
kendi erdő délnyugati oldalán, a Galgamacsánál torkolló oldalvölgy fe
jénél láthatók. Itt az asszimetrikus völgy bal oldalán meredek, magas 
falakkal bukkannak fel — az alul tufából, felül pedig vastag lávapadok
ból álló oldalak. A  jobboldali részen lösz takarja el a lankás, lelapuló 
lejtőt alkotó, fiatalabb pannóniai rétegeket. Vagyis erős süllyedés, letörés 
féle van itt. Az andeziteket a kisebb-nagyobb kőfejtőknek egész sora 
tárta fel, de azért a völgy felső szakaszai, nehezen közelíthetők meg.

Az ecskendi plató délnyugati folytatásának megfelelően, a Galga 
túlsó oldalán is észlelni még a hajdani vulkáni takaró néhány roncsát. 
Belőlük a legszebb a kisújfalui Várhegy kúpján maradt fenn. Alul tufák 
és breccsá,k, felül lávarétegek vannak. Északi oldalán levő, mélyen be
vágódott oldal völgyébe belesúvadva találjuk meg folytatását. A völ
gyön túl É-ra pedig apró, börcszerű kúpokban folytatódik — persze 
csak gyönge nyomokban — a ma már elpusztult takaró, melynek utolsó, 
jóval tetemesebb felbukkanását északra a püspökszilágyi erdő rejti (a 
Malota-hegytől délre), a kibukkanó, tetemes mennyiségű andezitláva 
tuskók alakjában. Azonkívül még a galgagyörki Putrivölgyben levő, 
kisebb-nagyobb, lecsúszott roncs és a Malotahegy keleti oldalán, az erdő
ben szálban is kibukkanni látszó, andezittufarétegek mutatják a plató 
további, ill. hajdani elterjedését. Természetesen nyugatfelé is meg kellett 
lennie, ahol ma csak a résvulkáni hasadék kitöltések látszanak. Csakhogy 
a magasra emelt területekről lefosztotta az erózió, mely a deyke-okból is 
sokat elvitt már, az áttört oligocén márga stb. rétegekkel együtt.

A  résvulkáni hasadék kitöltések ( S c h a f a r z i k  X-es és Xl-es 
ruptúrái), melyek azután tovább húzódnak a Duna, ill. a Csörög felé, 
Püspökszilágy és Kisnémeditől északra és délre észlelhetők.

A déli résvulkáni ág azonban nem a vác—kisújfalui Várhegyből in
dul ki (mely ugyanis csak takaró roncs), hanem ettől északra, kb. másfél 
kilométerre levő, Kutyahegynek nevezett elődomb nyúlványból. Itt a 
vékony, alig 4 :m-es telér N y —K -i csapásban, többször vetővel meg
történ és egymástól eltolódva nyomozható kelet felé. Folytatása nyugat 
felé a völgy alluviumából kibukkanó Malomdombocskának a magja is. 
A völgy nyugati lejtőjén levő, további folytatása csak azért nem látható, 
mert a vastag lösztakaró, mely a prepleisztocén völgyek szélárnyékában 
fekvő, északkelet felé irányult lejtőit elborította, ma nem engedi látni. 
De a  túloldalon újból kibukkanik a telér a meredek oligocén oldalon,
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hogy azután a másik oldal újabb lösz lejtőjén való elfödöttség után a 
váchartyáni Lajoshegyen legyen észlelhető; amelytől kezdve már 
régebbről is ismerik.

A  Kutyahegy mögött, a kis oldalvölgyön túl egy kis kőfejtővel szin
tén feltártak egy kis telérféle felbukkanást, mely azonban eltérő, észak
keleti csapású volt.

Az északi vonulat pontosabb felvétele számos telérmegszakadást, el- 
törést, a jánoshegyi vonulatnak további kiterjedését s folytatásának a 
Királygerenda-völgy fejében levő megtalálását eredményezte. Ez utóbbi
ról már L ö r e n t h e y  excurziós jegyzetei is megemlékeztek, melyeket 
M á j e r I. d r. szívességéből volt alkalmam átnézhetni.

A  résvulkáni kitöltésekkel kapcsolatban kell megemlékeznünk azok
ról a pneumatolitikus, kontaktus hatásokról, melyeket a felnyomuló 
magma okozott volt az áttörte oligocén márgákban. Ezek az égetési nyo
mok aránylag gyöngék, amit a feltódulás vékony, ill. gyenge volta ma
gyarázhat. A délkeleti, vékony deyke-ok ezenkívül annyira mállottak, 
gömbhéjas elválásokat mutatnak az össze-vissza repedezett darabok, 
hogy a megkezdett kőfejtők legnagyobb részét abba kellett hagyni.

Posztvulkános képződmények. A  piroxén andezit kitörésekkel kap
csolatban kell szólni az észlelt, posztvulkános képződményekről is. K ö
zülük egyesek valószínűleg csak a tortónainál fiatalabb időkben kelet
keztek, de mivel koruk pontosabban meg nem állapítható, ezért is a 
nagy vulkánizmussal kapcsolatban tárgyalom.

Ide tartoznak a különböző opálos, kalcedonos, hidrokvarcitos kép
ződmények, melyek a középső Cserhátban elég ritkák, ellenben itt, leg
alább is az elég nagy területen észlelt törmelékeiből ítélve jóval nagyobb 
jelentőségűek. Szálban ugyan csak két ponton észleltem. Az egyik a régi, 
elhagyott ecskendi kőfejtő D N y-i fala, ahol az andezitek kalcedon, barna 
májopál és világosabb viaszopál féleségeket tartalmazó jókora, tölcsér
forma repedésekkel vannak átjárva, mutatván az intenzívus fumarolla 
működéseket. Ilyenek a délebbre nyitott kőfejtőkben is elég bőven akad
nak. Ez volt a mállás mellett, az egyik főtényező, mely e bányák kőzeté
nek jórészét használhatatlanná tette. A másik, szálban levő hévforrás le
rakódás nyomait Püspökhatvan keleti oldalán levő völgyrendszer dél
keleti részén találjuk: részint a vetővonalon a meszes briozoás homokkő 
erős elkovásításában, részben északra a hosszú andezittufa nyúlvány 
nyergén észlelt, kalcedonos hidrokvarcittömbökben. Kisebbszerű elková- 
sítások az acsa-—gutái vonulat slíres részein több helyt is találhatók.
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Érdekes a régi, ecskendi bányában az andezitekre települő, középső 
pannóniai agyagoknak mangános oldatokkal való, helyepkinti erős im- 
pregnációja, amely már a fiatalabbkorú hatásokat mutatja.

7. A szármáéiul alemelet képződményei. A  felső tortónai lajta- 
mészkő képződmények területünkről teljesen hiányzanak, helyettük az 
alsó szármáciai képződmények települnek rá, erős diszkordanciával az 
andezitekre. Vagyis a felső-tortónikum folyamán itt magasan kiemelkedő 
szárazulatra kell következtetni, mely csak az alsó szarmatában kezd 
süllyedezni.

Az alsó szármáciai képződmények elhelyezkedése az Ecskend-plató 
északi részén Ácsánál és délnyugaton Galgagyörknél öbölszerű benyomu
lásokra vall, melyek a mai középső Zagyvavölgy helyén volt, nagyobb 
tengerrészlettel állottak összefüggésben. Északabbra az Ácsa és Galgaguta 
közti dombságban csak apróbb-nagyobb foszlányok vannak, melyek a 
vanyarci, nagy szármáciai öblözetnek délkeleti oldalát alkotó helvéciai 
slír rétegekre transzgredálnak, miket az eltakaró meóciai kavicsos ter- 
resztikum alól bontott ki — a nyugati oldalon erősebben működő völgy
erózió.

Az idetartozó képződmények laza, cerithiumdús homokok és agya
gos homokok. Faunájuk a N. Papucshegy kúpjának nyugati oldalán esz
közölt gyűjtésből a következő:

Cardium obsoletum E i c h w.
Cardium latisulcatum M ü n s t. ( =  Cár 

dium plicatum E i c h  w.J 
Buccinum (Dorsanum) duplicatum 

S o w.

Hasonló cerithiumdús, de agyagosabb rétegeket találni keletebbre a 
N. Papucshegy alatti árkokban. Ugyanilyen, de nagyobb kiterjedésű ki- 
bukkanás észlelhető Ácsánál a falu északkeleti végén, a cigánytelep fö
lött, szintén a terresztrikum alól kibújva. Faunájában azonban, legalább 
is a hirtelenjében összegyüjtöttben, csupa Cerithium (Vulgocerithium) 
rubiginosum E i c h  w. példányokat sikerült találnom.

Az acsai, érdekes kelet—nyugati csapású, az alsó szarmata utáni 
vetődési árkot kitöltő rétegek, melyek a Csibajhegy két kúpja közt, 
a Galga nyugati oldalán, messze Csővár felé követhetők, szintén Ceri- 
thiumos, laza képződmények. Faunájában az acsai malom feletti szántó
földeken a két, megszokott Cerithium fajon kívül a Cerithium duboisi 
Horn. és Murex (Occenebra) sublavatus Bast, példányait is sikerült meg
találni. Ellenben a legnyugatibb részen, a kis forrás feletti szántóföldeken

Potamides (Pirenella) mitralis B a s t .
( =  Cerithium pictum B a s t .  

Cerithium (Vulgocerithium) rubigino
sum E i c h w.
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gyűjtött fauna — csupa Potamides (Pirenella) mitralis Bast.-nak bizo
nyult. Vagyis érdekes apró, helyi facies elkülönülések — élettársulások 
nyomai mutatkoznak, még az ilyen, kis területen belül is.

A  képződményeknek Csibajhegy alatti, messze nyugatra való el
húzódása s hozzá még nem is durva, parti képződmények alakjában való 
megjelenése arra vall, hogy az alsó szármáciai tengerrész jóval mesz- 
szebb terjedt, mint azt mai nyomából következtetnők. Természetesen 
üledékei a felemelkedett területekről azóta rég lepusztultak.

Az alsó szármáciai képződmények harmadik csoportja Galgagyörk 
körül maradt fenn; az Ecskend-plató és a Püspökszilágy—Kisújfalui 
maradék közé beékelődve. Tehát egy erősebb süllyedésben, vagy letörés
ben, D K  felől felnyúlt, keskeny melléköböllel van dolgunk. Ebből az 
ÉN y-i, felemelődött részletek már lepusztultak, a délkeleti részeket pe
dig a pannóniai képződmények takarják el s így csak a középső része
ken, közvetlen Galgagyörk körül észlelni ma néhány, kisebb-nagyobb 
kibúvását.

A  Galgavölgy nyugati oldalán levő, lapos dombság első 3 mellék
völgyében durvább, mészszegény, kavicsos parti képződmények vannak 
helyenkint feltárva. Kövületekben is szegények ezek, csupán a déli ma
jorral szemben levő domborrba vájt kis kőfejtőben sikerült találni fel- 
ismerhetőbb kövületnyomokat, benyomatok alakjában, melyekben a két 
megszokott Ceritbium fajon kívül a Buccinum duplicatum S o w. ,  Tapes 
gregaria P a r t s c h  és Cardium sp. voltak felismerhetők.

A  másik oldalon kelet felé mélyebb szintekre valló, változatosabb 
és jobban megtartott kövületeket tartalmazó képződményeket találunk. 
Itt a zöm agyagos homok, melybe azután helyenkint durvábbszemű, 
oolitos, homokos mészkőpadok települnek, de csak max. 1 — iA  m vas
tagságban; mutatván a nívóingadozásokat. Ezeket fejtik Galgagyörkön 
háziiparként; ki-ki a maga kertjében; ha megtalálja. Észak felé ezek a 
homokkőbetelepülések agyagosabbak lesznek s így kevésbbé fagyállók 
s nem is lehet olyan jól faragni, mint az előbbieket.

A durvább padokban kevés a jobban felismerhető kövület (Macira, 
Cardium), ellenben a laza, homokos-agyagos rétegek egyes padjai elég 
szépen megtartott faunákat szolgáltatnak a megszokott, cerithiumdús 
kifejlődésekben, amelyeket régi búváraink is felemlítenek már. ( S z a b ó ,  
S t ä c h e ,  S c h a f a r z i k )

Ezeken a galgagyörki templom alatt sikerült egy meszesebb ho
mokpadot találnom, amelyet éppen a cerithiumok hiánya és a lamelli- 
branchiaták bősége jellemez. Faunájából a következők voltak felismer
hetők:

94
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krvilia podolica E re  h w. 
Ervilia sp.
Donax cfr. lucida E i c li w. 
Tapes gregaria P a r t s c h.

Mactra podolica E i c h w.
Mactra sp.
Cardium cfr. carnuntium P a r t s c h. 
Cardium sp. 
azonkívül a csigákból:

Bulla (Tornatina) cfr. laionkaireana Ba s t . ,  továbbá Hydrobia-, 
meg N  érit a-töredékek.

Ügy látszik ennek a homoknak szilárdabb kifejlődései adják a kis 
kőfejtőkben a fenti, hasznosítható padokat.

8. A magasabb szarmatába tartozó, terresztrikus képződmények. 
(Meoticum.) A H ö r n e s  R.-i (nem az orosz-oláh) értelemben9 vett 
„Maeotien" (magasabb szarmata) terresztrikus képződmények, mint már 
1913-ban jeleztem,10 a vanyarc-béri területről jó mélyen áthúzódnak a 
Galga oldalvölgyeinek fejébe is; Ácsa és Galgaguta közt. Sőt, mint az 
idei, sűrített szelvényes és beméréses reambuláció kimutatta, a Havrani 
völgytől észak felé még erősebb, transzgressziós települést mutatnak, úgy
hogy a Lestina-völgybe húzódó dombhátak magaslatai fedőjökben jó
részben a kavicsos málladékkal jellemzett, terresztrikumot tartalmazzák: 
csak. a mélyen bevésődő völgyek fenekén tárta fel az eróziós bevágódás 
a helvéciai slíreket és a rájuk települt, ill. ,itt-ott beléjük is tört, vulkáni 
tufákat, melyek a nagy, vanyarc-béri öblözet kitöltésének N y-i oldalát 
alkotják.

A terresztrikum nyomait megtaláljuk vékony sávban észak {elé 
is, a helvéciai slírek stb. felett és a Vanyarctól északra eső, lapos fensí,k- 
féle lösztakarója alatt az idetartozó kavicsos rétegek alakjában. így a 
berceli Cseres-és Magyalos-dombok oldalában; sőt északon is a vanyarc— 
berceli út két oldalán.

A terresztrikumban azonban nemcsak durva, kavicsos törmelék van 
(csakhogy ez tűnik fel jól, még kimúlva is), hanem finomabb, zöldes 
agyagoktól kezdve, sok mindenféle képződmény. Ilyenforma, zöldes agya
goknak kisebb betelepülését lehet észlelni a Gutai-hegy nyugati oldalán 
levő, mélyen bevésődött árokban is. Ez a helvéciai rétegek között bele- 
törést, belecsúszást jelent, hiszen fent a tetőkön vonul vévig a takaró. 
A Gutai-hegy legészakibb árkának fejében a terresztrikus képződmények 
közt egy igen finom szemű, jókora vastagságú, laza homokréteg bújik ki.

9 Die yorpontische Erosion. (Sitzungsberichte d. k. k. Akademie von Wien 
C IX . 1900. p. 8 1 1—8 y 8.)

19 N  o s z k y J . :  A Cserhát középső részének földtani viszonyai. (M. Kir. Földt. 
Int. Évi Jelentése. 1913.  p. } 2 i—J2 í.)
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A Gutai-hegy mindkét oldalán riolittufás betelepüléseket találni a 
terresztrikumban, melyek a kis Zagyva-öbölben is több helyt észlelt, vul
káni hamuszórásnak felelnek meg.11

A Gutai-hegy sapkáján kissé kovásodott édesvízi jellegű mészkőféle
ség van, melyből mocsárra valló nádlenyomatokat már S c h a f a r z i k  
is említ.11

5». Az alsó pannóniai emelet homok- és agyagrétegei. A  lyr- 
ceás alsó pannóniai képződményeknek az előbb tárgyalt terresztrikum- 
hoz való viszonyát, vagyis az esetleges egyezésének, equivalentiájának 
eldöntését most sem sikerült jelentősebb lépéssel tovább vinni. Most sem 
sikerült egyebet észlelni, mint azt, hogy a fentiek is az alsó szarmatán, 
ill. felette települnek és ahol megjelennek, ott a Lyrceás képződmények 
hiányzanak. Vagyis egymást helyettesítő faciesváltozatoknak látszanak.11

Még legközelebb kerültek egymáshoz Ácsánál a vanyarc-erdőkürti 
hágón túl. Itt a hágón kezdődő, két, ellenkező irányba lefutó völgy 
fejei a kavicsos terresztikumba vágódva, alig néhány méterre közelítet
ték meg már egymást. N y. felé csak kavics van, ellenben kb. fél kilo
méterrel keletre, az erdőkürti árok fenekén, már a nagy Lyrceákkaí jel
lemzett homokkőpadok bújnak ki. Köztük azonban törmelékkel eltakart 
zóna van.

Délen, Galgagyörknél közvetlenül az alsó szarmatára települnek a 
lyrceás, homokos-agyagos képződmények. Legészakibb előfordulásuk a 
Hegyes-hegy déli oldalán levő két árok közt van; valami lesuvadt ma
radék. Faunája a zömöt alkotó, feltűnően erős kanyarulatokkal, ill. du
dorokkal jellemzett Melanopsis (Lyrcea) martiniana Fér .  var.-okon 
kívül még:

Melanopsis (Lyrcea) impresss. K  r a u s s.
var. bonelli K r a u s s .

Melanopsis (L.) cfr. matheroni M a y .  
Melanopsis (L.) vindobonensis F u c h s .  
Melanopsis rarispina L ö r.
Melanopsis affinis H  a n d m.
Melanopsis sturií F u c h s .

Melanopsis schinzowi L ö r. 
Melanopsis avellana F u c h s .  
Melanopsis cfr. textilis FI a n d m. 
Melanopsis sp.
Paludina sp.
Congeria ornithopsis B r u s. 
Congeria sp.

Vagyis a tinnyei fauna, melyből azonban hiányzanak a vékonyabb héjú, 
apró alakok. 11 12 13

11 N o s z k y  J .:  A Mátrahegység geomorphologiai viszonyai. (Debr. Tisza 
István Tud. Társ. Flonism. Bizottsága Kiad. III. p. 70—71.)

12 Idézett műve: p. 282.
13 N o s z k y J .: Magyar Középhegység ÉK-i részének oligocén-miocén rétegei. 

II. Miocén. (Annales Mus. Nat. Hung. 1930/31. X X V II. p. 200.)

94’
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DK-re a Lopóhegynek nevezett dombtetőn, az erdőkürti út bevágá
sában homokos agyagrétegek vannak, melyben más, kisebb Congeria- 
fajok elporló, töredékes héjain kívül, a vaskos C. subglobosa P a r t s c h 
töredékei vannak elszórva.

Tovább délre, a galgagyörki völgyfőben több helyen is érdekes, az 
előbbiektől elütő kifejlődéseik vannak. így az új teleptől északkeletre 
levő szőllőkben a három nagy Lyrcea-fajon (martiniana, impressa, vin- 
dobonensis) kívül:

Melanopsis affinis H a n d m .
Melanopsis cfr. rudis B r u s .
Melanopsis cfr. eulimopsis B r u s .
Melanopsis sp.

voltak gyűjthetők.
Délebbre az első, kettéágazó árok vízmosás-jellegű déli ágában 

agyagos homok van feltárva, melyben feltűnően kevés a nagy Mela
nopsis, de annál több az apró alak:

Melanopsis (Lyrc.) martiniana F é r .
Melanopsis (Lyrc.) vindobonensis F.
Melanopsis (Lyrc.) sp.
Melanopsis cfr. textilis H a n d m .
Melanopsis affinis H a n d m .
Melanopsis avellana F.
Melanopsis rarispina L ö r .
Melanopsis eulimopsis B r u s .
Melanopsis cfr. strictura B r u s .
Melanopsis cfr. arsinovi B r u s .

Délebbre, úgy a falu feletti úton, mint a Melegvölgy északi oldalán, 
több helyt észlelni a Lyrceás fauna elemeinek kimállását. Ezzel voltaképen 
meg is szűnik a felismerhető, alsó pannónikum, mert tovább dél- és délnyu
gat felé az oligocénen, ill. középső miocénen transzgressziósan települő, pan- 
nóniai szintekben mitse látni a Lyrceákból. Csak a kisújfalui Várhegy 
keleti oldalán levő kavicsban észlelni egy pár bemosott, kopott példányt. 
Vagyis az alsó pannóniai rétegeket mindenütt eltakarták a transzgredáló, 
nagyobb elterjedésű, magasabb pannóniai képződmények. E  mellett szól 
az is, hogy Pestkörnyékéről is hiányzanak az alsó pannóniai képződmé
nyek. Csupán az Eigel-féle sertéshízlaló kútjából kikerült agyagban, 
egyetlen ponton, valami maradék foltban találta meg L ő r e n t h e  y .14

14 Budapest pannóniai és levantei korú rétegei és azok faunája. (Akad. szék
foglaló. (Math. Term. Értesítő. 1906. p. 341. és 310—311.)

Micromelania cfr. pirenella B r u s .  
Nerita sp.
Limnocardium cfr. halavátsi L ö r .  
Limnocardium (Pontalmyra) jagici 

Brus.
Limnocardium sp.
Congeria scrobiculata B r u s .  
Congeria cfr. doderleini B r u s .  
Congeria sp.

Congeria cfr. doderleini B r u s .  
Limnocardium halavátsi L ö r .  
Limnocardium cfr. jagici B r u s .  
Bythinia sp.
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io. A középső pannóniai képződmények. A  középső — L ő r é n -  
t h e y n e k  felső — pannóniai emeletéből az alsó három szintet: t. i. a 
fejlődés sorrendjében következő: i. Congeria p a r t s c h i  és C. ungula- 
caprae szintet, z. a C. triangularis és C. balatonica szintet, 3. a C. rhom- 
boidea szintet —  célszerű behelyeznünk paleogeográfiai okokból. Ellenben 
a legfelső szintjét, az Unió wetzleri-is szintet, az itteni viszonyok szerint, 
mint külön elütő és hatalmasan fejlett szintet, felső pannóniai név alatt 
külön lehet — (ami lényeges, térszinileg is) — választani az előbbiektől 
és a rákövetkező, levantei képződményektől. Igaz, hogy C. rhomboideás 
szint, mely a Dunántúl déli részein magával a névadó hatalmas és jel
lemző formával képviselt, itt csupán a járulékos, ill. kísérő faunával jele
nik meg: a C. triangularissal jellemzett rétegek felett — és eddig csupán 
Veresegyházán volt kimutatható.15

A  C. ungula-caprae M ün  s t, szint jellemző, vastag búbos kagylóit 
a  váckisújfalui Kimbán-hegy magaslatán gyűjtöttem pár év előtt S z a 1 a i 
T i b o r  dr.-ral, az újonnan épült puszta feletti vízmosásokban. Kísérő 
faunája és közvetlenül az andezitekre való települése alapján a galga- 
györki „Fehérkő (andezittufa) bányák“  felett levő, transzgressziós tele
pülésű, apró Limnocardiumok benyomataival, ill. kőmagjaival jellemzett 
rétegeket is ide kell sorozni. Ezt megerősíti az a tény, hogy az andezit
végződéstől bizonyos távolságra a rátelepülő rétegek fejlődésében, a tatár
dombi vadásziakkal szemben levő dombnyúlvány közepén a C. triangula- 
ris P a r t s c h búbjait szedhetni elég bőven a kiszántott, agyagos homok
ban. Az andeziten való, közvetlen településből következtetve, az előbbiek 
közt, az ibrányi pusztával szemben levő keskeny, dombnyúlvány gerin
cén kibúvó, vasas-mangános impregnációval (tehát itt tis nyoma van a 
közelben levő, régi ecskendi kőbánya hasonló szintbe tartozó agyagját 
érintő elváltozásnak) átjárt, palás sötét homokkő is ide sorozandó. (Ezt 
a lokális használat jó szerszámfenőkőnek tartja és gyűjti.)

Ide, az ungula caprae szintbe kell venni analógia alapján a Kisúj- 
falu feletti, laza, homokos és agyagos rétegeket, melyek a miocén ten
geri homokkövekre diszkordánsan települnek; bár kövületet még nem 
sikerült bennük találni.

A C. triangularisos szintnek a Tatárdombin kívül még kövü- 
letes előfordulásai: 1. Galgamácsán, a Váci-út 76. sz. alatti (Mezey István 
háza) telek falában levő bevágás. Itt Lőrenthey, mint az említett Excur- 
ziós jegyzeteiből (1914  okt. 31-ik i feljegyzése) kitűnik, C. triangularisos

15 Üjabb adatok Budapest környékének harmadidőszaki stb. (Math. Term. Érte
sítő X X X . 1912. p. 305— 306.)
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faunát gyűjtött. 1925-ben, ottjártamkor azonban a bevágás már jórészt 
beomlott és lösszel borított volt, de mállott kövülettöredék még elég 
akadt. A  templomdombot alkotó, eróziós kis Tanuhegy, ill. maradék, 
agyagos feltárása — települése után ítélve: vagy ebbe, vagy a magasabb 
szintbe tartozik.

2. Kisújfalutól DNy-ra a Kéri-majoron át Veresegyházára vezető 
útnak a térkép 215 m pontjától délre eső szakaszától (friss útbevágás, 
mely azóta betemetődött) L ő r e n t h e y  (Exc. jegyz. 191 4 szept. 7) 
jellemző Melanopsisokkal és Limnocardium decorum F u c h s . ,  var. 
schedelianum P a r t s c h-al szintén a C. triangularisos szintet állapította 
meg és S t ä c h e 18 — „Csengálhegy lábánál“  levő lelőhelyével azono
sította. 3. Végül a Kinbán-hegy Veresegyházára vezető úthágóján buk
kannak fel a Limnocardium decorumos agyagok. Tőle D N y-ra pedig az 
útbevágódásban már a magasabb szintbe (C. rhomboideás szint) tartoz
ható faunának kimállását észlelni. Ennek kövületei:

Melanopsis (Lyrcea) cylindrica S t o l .  
Melanopsis (Lyrcea) cfr. petrovici 

B r u s.
Melanopsis decollata S t o 1. ( =  M. 

aquansis G r a t . )

Melanopsis arsinovi B r u s.
Congeria neumayeri A  n d r z.
Dreisensia serbica B r u s .
Unió cfr. halavátsi B r u s .  Unió ata- 

vus P a r t s c h.)

Azonkívül egyes, lencseszerű rétegekben apró kagylóhéjtöredékekből 
egész kövületbreccsák vannak.

Vagyis a Lőrenthey három szintjének megfelelő, faunisztikai kifejlő
dés a déli Cserhát tövén is jól megvan.

1 1 .  A felső pannóniai képződmények. A  fenti, mérsékeltebb vastag
ságú és kövületekben elég gazdagnak mondható képződmények fedőjé
ben egy hatalmas, többszáz méter vastagságú, főként muszkovitos, dur- 
vábbszemű homokkövek sorozatából álló (alárendeltek az agyagos bete
lepülések) rétegcsoport következik, mely kivált D-re és Ny-ra egyre 
vastagabb, erőteljesebb kifejlődésű lesz. Kövületet eddig nem találtam 
benne. Azonban — úgy helyzetileg, mint genetikailag teljesen meg
egyezik a rákosvölgyi, főleg Gödöllő körüli képződményekkel, melyek
ben pedig L ő r e n t h e y 16 17 a vicinális vasút építésekor, a nagy bevágá
sokból kidobálva, két ponton is megtalálta az Unió wetzleri-is szint 
gyérfaunájú, kövületes lencséit.

16 Die geol. Verhältnisse der Ungebungen von Waitzen in Ungarn. (Jahrbuch 
d. k. k. Geol. K. A. (XVI. 1866. p. 326— 327.)

17 L. a 14. alatt idézett munka p. 307—308.
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Igen gyenge lignitnyomok is észlelhetők bennök a mácsai erdőben.

Ezekből a képződményekből állanak már az ecskendi erdő magasabb 
képződményei DK-en és folytatólagosan az aszód—mácsai vonulat. 
A túloldalon pedig Galgamácsa és Zsidó vidékén találhatjuk meg helyen
ként, többnyire elég gyenge feltárásait. Az ellapuló térszint a deflációs 
folyamatok okozta lepusztítás jellemzi és erős lösz, ill. futóhomok fel
halmozódások takarják be, úgyhogy helyenként kilométereken át mit 
se látni az alaprétegekből.

12. A levantei képződmények. A  mastodon-maradványokkal is jel
lemzett, levantei képződmények közül eddig csak Aszódnál sikerült 
K  r e n n e r-nek19 észlelni az ottani felső pannóniai képződmények fö
lött és a lösz alatt: magas terrasz-kavicsokat. Ezeket természetesen csak 
a nagyobb szabású ásatás hozhatta felszínre. A  pliocénnek megfelelő, 
magasabb terraszok ugyan másutt is megvannak, de fiatal lösz és egyéb 
törmelékképződményekkel lévén letakarva, nem lehet kétségtelenül kon
statálni őket.

Meg nem határozott korú, de legnagyobb valószínűség szerint fiata
labb pliocén terrasz-maradványoknak kell tekinteni a váckisújfalui V ár
hegy keleti oldalán észlelt, kavicsos képződményeket, melyekben Con- 
géria-töredékeket és édesvízi mészkőmaradékokat találhatunk. (Ezeket 
már L ő r e n t h e y  is észlelte: Excurz. jegyzet 19 14 . IX . 19.). Ilyen
kavicsos takarófoszlányok tovább, északnyugatra is észlelhetők, a domb
ság oldalának megfelelő magasságában.

Ezenkívül még észak felé, a püspökhatvani erdőségekben vannak 
ilyen, de már különböző magasságú szintekben jelentkező, főleg kvarcit- 
kavicsból álló takarófoszlányok, melyek anyagát a régi alsó miocén-, 
vagy felső oligocénrétegekben levő kavicsos rétegek kimállott maradéká
ból lehet származtatni. Ezeknél azonban a kor megállapíthatása már 
nehezebb és nagyobb területre terjedő, speciális kutatásokat igényel.

A  kvanteibe lehet sorozni helyzetüknél fogva a felső pannóniai réte
gek felett levő, helyenként rózsaszínes forrásmészkő-roncso(kat,19 melyek 
néhol eléggé tömöttek, de legtöbb helyt csak lazaszövetű képződmények, 
melyek az alattuk levő rétegek törmelékével összekeverten szoktak elő
fordulni. Főelterjedésük a Rákosvölgyben van. Területünkön a zsidói 
Malomvölgyben alkotnak kisebb foltokat.

ls A  magyarországi legújabb mastodon-leletek. (Földt. Közi. III. 1873. p. 14.) 
1,1 N ő s z  k v  J .:  Levantei forrásmeszek a pesti oldalon. (Földt. Közi. LV . 

p. 238—239.)



1500 NOSZKy

1 3. Az alsó pleisztocén terrasz- és egyéb törmelék-képződmények. 
Ide a lösszel összefüggő s rendszerint annak alsó szintjeit alkotó képződ
mények sorozhatok. Leginkább a Galgavölgy oldalain lehet őket észlelni 
a középmagasságban megjelenő terraszfélékben. Többnyire kavicsos
homokos hordalékokból állanak.

Így a galgamácsai Templomdomb északkeleti oldalán levő telkek 
falának bevágásaiban észlelt hordalék ilyen, melyben az alsó pannóniai 
korú nagy Lyrceáknak és a szármáciai Cerithiumoknak kopott példányait 
együtt találjuk. Ilyen lehet az ecskendi előfordulás is helyzeténél fogva, 
amelyről T  i m k ó20 az előbbivel együtt megemlékszik. A  sok kövület 
arra vall, hogy a régebbi pleisztocénban még megvoltak, illetve takarat- 
lanul állottak ki a szarmata-pannóniai rétegek, melyekből ma már oly 
keveset látni.

A  galgamácsai templomdombtól észak felé, a Galgavölgy nyugati olda
lán levő, löszborította, lankás dombságnak, alsó részében az oldalvölgyecs- 
kék, illetve árkok egyik-másik bevágásában több helyt meg lehet találni 
az alsó pleisztocén terrasz-szintjében a hasonló, kavicsos hordalékokat, 
ha kövületek nélkül is. Ide kell sorozni nívójának egyezésénél fogva azo
kat a tekintélyesebb vastagságú, kavicsos, homokos képződményeket is, 
melyeket a galgagyörki vasútállomástól délnyugatra lehet nagyobb elterje
désben észlelni, az útmenti feltárásokban s melyeket újabban az első 
oldalvölgyben építkezési célokra jókora kavicsbányával tártak fel. H a
sonlóképen a falu délkeleti oldalán, a Melegvölgyben levő, régóta mű
velt kavics- és homokgödrök anyagai is legcélszerűbben ezekkel pár- 
huzamosíthatók, mert egyes kavicsosabb rétegekben Cerithiumokat és 
Lyrceákat együttesen találunk, természetesen bemosott, azaz megkopott 
állapotban. Ez utóbbiak azonban már nem a Galga-terrasz eredetre val
lanak, hiszen a Duna áttörése s a vele kapcsolatos mellékfolyó-völgyek 
kialakulása nem valami régi korú. Inkább a régi pleisztocén-, vagy pre- 
pleisztocén-völgyek, ill. vádik kitöltéseire kell itt gondolni a régi, fél
sivatagos időkből. Határozott prepleisztocén-völgy észlelhető az ecskendi 
kőbányasor legdélibbjében; egy, a mai völgyrendszerre merőleges, kelet
nyugati csapású, az andezitbe vésődött, alul törmelékkel s felül lösszel 
kitöltött völgy, átmetszett alakjában.

14. Felső pleisztocén lösz-homok, stb. képződmények. A  lankás, észak
keletnek néző völgylejtőkön, valamint a lapos platóféleségek tetején 
tekintélyes, 10— 12 m-t is elérő vastagságban települnek és oly nagy

20 Agrogeológiai megfigyelések Budapest környékén, stb. A mácsai Koronaura
dalom agrogeológiai viszonyai. (M. Kir. Földt. Int. Évi Jelentése 1906 p. 77—86.)
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vízszintes elterjedésben takarják a terület jórészét, hogy e helyeken mást 
alig látni. Ezért is kénytelen az ember mint erősen számbaveendő rétege
ket kijelölni, bár — a geológiai térkép világosságát, különösen pedig a 
szerkezeti viszonyok feltüntetését meglehetősen zavarja.

iy . Pleisztocén-holocén futóhomokképződmények. A  pleisztocén
idők pusztai, félsivatagi klímájával kapcsolatban még erősebb volt a már 
felső pliocénban megkezdődött, deflációs működés. Ez különösen a dél
nyugati részeken levő, laza felső pannóniai homokkövek régiójában 
tudott erős letaroló működést kifejteni, ezzel kapcsolatban azután jelen
tékeny felhalmozódásokat létesíteni. Ezeknek, valószínűleg még a holo- 
cénba áthúzódott hatására, hiszen sokhelyt még ma is mozog a homok, 
növekednek — délkeleten, nevezetesen a zsidói Malomvölgyben észlelt, 
jelentékeny futóhomoktakarók, melyek nemcsak magában a völgyben 
láthatók, hanem sokhelyt felhúzódtak a hegy, ill. domboldalakra is és 
majdnem egészen elfödték a régi, lekopott börcöket. Ezek nyugat és dél
nyugat felé a Rákos- és Dunavölgyben még alaposabban kifejlődtek.

16. Az ó-holocén terraszok. A  középső Galgavölgy középszakasz jel
legű részein többhelyt igen jól észlelni az ó-holocénkori, ú. n. városi ter- 
rasznak jelenlétét. Ezek a mai Galga ártér felett, pár méternyi magasban 
levő, szélesebb síkforma térszínek, melyekre, vízármentes részletek 
lévén, a  település magja esik. Püspökhatvannál és Galgagutánál egészen 
jól észlelni ezt, bár a többi falu is felhasználta lehetőleg, ha egyébként 
a viszonyok és a fejlődés szükségessége rákényszerítette arra is utóbb, 
hogy más részekre: pl. hegyoldalra, vagy völgy törmelékkúpjára, amint 
azt Galgagyörknél látni, települjenek. Ácsától északra levő részeken a 
mai ártérből kiálló, régi vízfolyásoktól alá-, illetve körülmosott szige
tek és félszigetek alakjában is megmaradtak még az ó-holocén terrasz- 
nak egyes maradványai.

77. Az új-holocén ártéri képződmények. Azok a legfiatalabb kép
ződmények tartoznak ide, melyek a nagyobb, már középszakasz jelle
gűvé fejlődött mellékpatakok völgyeiben és a Galgáéban ma is erősen 
növekednek. A  kanyargós, kisesésű vízfolyások ugyanis a tavaszi, vagy 
nyári áradások alkalmával gyakran kiöntenek és a magokkal hozott 
homok- és iszaptörmelék egy részét leejtik és szétteregetik a többnyire 
vizenyős rétekkel borított völgyeiken. így évről-évre növekedő, ártéri 
felhalmozódások jönnek létre. A  kiöntések oka elsősorban és nagy álta
lánosságban a  kanyargós, kisesésű medrek erős feltöltődése: miért is eze
ket, különösen a Galgát meglehetősen radikálisan szabályozták. Kiegye
nesített medret ástak neki s kisebb-nagyobb töltések közé szorították 
bele. Ez az eljárás rendszerint egyideig mentesíti is a völgyet a gyako
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ribb kiöntésektől. Ellenben, ha valamely más tényező is hozzájárul, pl. 
Galgagyörknél az oldalvölgy törmelékkúpján lekerülő hordalék okozta, 
erős helyi feltöltődés, amelyet a szabályozásnál nem vettek kellőképpen 
számításba, ez azután szakaszos jellegű kiöntéseket szokott létrehozni, 
melyeket helyi kezeléssel: gyakoribb kotrásokkal lehet és kell helyre
hozni.

II. Morfológiai és tektonikai viszonyok.

A  déli Cserhátot morfológiailag az acsa—gutái lealacsonyodott, le
kopott dombság választja el a bércéi—béri vonulattal végződő, középső 
Cserháttól. Geológiailag pedig az acsai, alsó szármáciai képződmények
kel kitöltött, keskeny (pár száz méteres) vetődési árok, ill. a vanyarci 
miocénvégi öblözet.

Szerkezet és felépítés tekintetében a szóban forgó terület több, kü
lönböző részre tagolható. Északnyugati részén az általános bázist alkotó, 
felső oligocén rétegekből épült dombság van, melyet az erózió már 
erősen összevagdalt és lekoptatott. Ennek déli részén vonul át a kettős 
résvulkáni hasadék-kitöltés vékony andezittelér fonala.

Az északkeleti rész a helvéciai slírek bázisán települő, biotitos pla- 
gioklasz riolittufa és piroxénandezit kitörések sztrátovulkánikus taka
róiból felépült plató, mely vulkánikus rétegek tovább délkelet és dél felé 
eltűnnek, elsüllyednek a térszínt elfedő, fiatalabb rétegek alatt. Dél
nyugati folytatásában pedig csak gyenge foszlányok maradtak meg 
belőle.

A  déli részek, főleg középső pannóniai, (tovább délre a felső 
telepszik rá) rétegekből felépült, eróziós és deflációs hatásokkal lekopta
tott s az Alföld felé fokozatosan lealacsonyuló dombvidék jellegűek.

Az észlelt törések, vetődések zöme az északkelet—délnyugat irányú 
hosszvető rendszerhez tartozik.21 A vetők itt azonban aránylag kisebb 
méretűek, mint a középső Cserhátban. Legjobban észlelhetők a Püspök
hatvan—galgagyörki plató szélén és a nyugati résvulkáni kitöltéseken, 
amelyeket alaposan megtördeltek. Az északnyugati dombságban a brio- 
zoás rétegek roncsainak megmaradását magyarázza meg a vetőktől való 
beletördeltség.

Az északnyugat— délkelet irányú keresztvetők aránylag kicsinyek 
lehetnek, mert lényegesebb hatásukat nem igen lehetett észlelni. Leg
érdekesebb az acsai, keletnyugati csapású, kettős vető, mely a mélyre;

21 N o s z k y  J . ;  A Zagyvavölgy és környékének geológiai és fejlődéstörténeti 
vázlata. (Annál. Mus. Nat. Hung. 1923. X X . p. 64—6'j.)
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süllyedt, szármáciai rétegekből kitöltött árkot formálta. Ez irányát 
tekintve, ritkább jelenség nemcsak magában a Cserhátban, hanem az 
egész északkeleti magyar Középhegységben is. A Dunán inneni mezozoos 
táblákat összetörő, régebbi vetővonalak újraéledése lesz — Csővár felől.

111. Hasznosítható anyagok.
&

A  bejárt terület ipari stb. nézőpontból hasznosítható anyagjai az 
építkezések, útjavítás és energiatermelés tekintetében jöhetnek főképen 
számba. Építőipari anyagok nézőpontjából a nagy területeket elfoglaló 
kattiai, helvéciai és pannóniai rétegek lazább üledékei közt csak elvétve 
lehet találni egy-egy keményebb padot, melyet azután, egyéb hiányában, 
az egyszerűbb, helyi építkezéseknél fel szoktak használni. Nagyobb mér
tékben alkalmazhatjuk erre a célra a szilárdabb szövetű, pir.-andezit- 
tufákat, ill. breccsákat. A nyugati agyagos vidéken a résvulkáni andezit
kitöltéseket használják fel jobb hiján e célra, főképpen az alapozásnál. 
K i is fejtették azután legtöbb helyt (mert útjavításra is alkalmas), amed
dig csak tudták, amíg csak a rájuk szakadó márga engedte.

Legjobb építőanyagnak tartják a vidéken s ezért keresik — a galga- 
györki keményebb, szármáciai padokat, melyeknél csak a padok arány
lag vékony volta okozza, hogy nagyobb arányú termelés nem tud kifej
lődni az igen kapós anyagban. A levantei forrásmeszek is tartalmaznak 
helyenkint (Rákosvölgy) szilárdabb padokat.

Téglagyártásra — jelenleg csak helyiérdekű, kis műveletek vannak 
a területen — a középső pannóniai rétegek agyagosabb szintjei szolgál
nak leginkább. A  távolabbi analógiák számbavételével esetleg még a 
mélyebb kattiai agyagosabb rétegek jöhetnének számításba. Építési kavi
csot és homokot az acsai Kis-Papucshegy oldalában és a sápi völgyben 
levő kattiai és akvitániai rétegek (?) szolgáltatnak. Finomszemű, laza 
homokot pedig a Gutái hegy nyugati oldalán találni a terresztrikumban.

Útépítési, útjavítási célokra a piroxénandezit lávák, úgy a résvul
káni kitöltések, mint a plató anyagában levő, vékonyabb-vastagabb 
lávaár-részletek nyújtanak helyenkint jól használható anyagot. Az ecs- 
kendi plató délnyugati részén, a Mácsánál torkoló oldalvölgy fejében, 
ahonnan S c h a f a r z i k  közölte a szép, oszlopos elválású feltárást (Cser
hát piroxén andezetjei p. 294.) s amelyet már rég abbahagytak, a múlt év
tized nagy útépítési fellendülése alatt egész sereg új kőbányát nyitottak 
és iparvasutat is építettek. Azonban aránylag kevés jó anyag lévén benne, 
a nagy intenzitással megindult üzem nem sokáig élt. Az északabbra levő,


