
B) A Nagy Magyar Alföld É-i határhegységeí.

4. A Cserháttól északra levő terület földtani viszonyai.
(Jelentés az 1917. évi részletes geológiai felvételekről.)

NOSZKY jE N Ó -tő l .

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának megbízásából az 1917. 
év nyarán csatlakozva a múlt évben felvett területekhez a Cserhát-hegy
ségtől É-ra eső dombos vidéket az Ipoly középső szakaszának mindkét 
oldalán térképeztem geológiai szempontból.

A  felvett terület Bátorfalu. Lukanénye, Csáb, Ebeczk hont- 
megyei, továbbá Zsély, Hagy- és Kis-Kér. Zobor, Pető, Pőstény, Galá- 
bocs, Csalár, Bússá, Rárosmulyad, Tőrincs, Szakai, Piliny, Szalmatercs; 
Karancsság, Mógrádmegyer. Magyargéczi, Lapujtő, Karancskeszi, Ka- 
rancsberény, Mihály- és Liptagerge, Litke és Ipolytarnócz. nógrádmegyei 
községek határába esik.

Morfölogiailag alacsonyabb, erősein lekoptatott és felszabdalt 
dombos vidék, amely csak itt-ott őrizte meg régi platójellegének némely 
.jellemző vonását. Feltárásokban legnagyobb részben bővelkedik, legfel
jebb az alacsony, lösszel takart lejtőkön hiányzanak ezek. Geologiailag is 
a terület közvetlen folytatása lévén a nagy nógrádi oligocén-miocén trans- 
gressiós területnek, nagyjából analog viszonyok vannak itt is mint a 
délebbre eső, megelőző jelentéseimben vázolt területeken; de a facies- 
viszonyok változásai és északfelé a Magyar Érd) egység nagy vulkáni 
kitörési területének sülyedési folyamatai mégis létrehoztak olyan elté
réseket, amelyeket kiemelni már itt is helyénvalónak tartok.

A  terület felépítésében a következő geológiai képződmények vesz
nek részt:
1. A l s ó  ö l i  g ó c é n  . 

(Tongrien)

2. F e l s ő  ö l i  g ó c é n
(Stampien.)

. . . kiscelli agyag

a) Homokos, márgás agyag.
b) Durva homokkő. (Glaukonitos homokkő 

alsó szintjei.)
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3. A l s ó  m e d i t e r r á n
(Burdigalien.)

4 ._ K ö z é p ső  m ed iterrá n  
(Schlier.)

a) Durva homokkő. (Glaukonites homokkő 
felső szintjei.)

b) Tengeri homok, kavics, homokkő és 
palás márga. (Eggenburgi szintáj.) .

c) Terrestrikus rétegek a szén fekűjében. 
(Kavics, riolittufák és tarka agyag.)

d) Széntelepek és a közti rétegek. (Édes- 
és félsós-vízi rétegek.)

e) Tengeri rétegek. (Pectenes homokkő.)

Az ottnangi schlier-faun a által jellemzett 
agyagos rétegcsoport, mint átmenet 
az alsó és felső mediterrán között.

5. F e l s ő  m e d i t e r r á n
(Vindobonien.)

a) Kövtiletes márgák és tufás homokok.
b) Lajtam ész; litliothamniumos kövületes 

amfibol-andezittufák ; ikrás homok
kövek.

c) Amfibol-andezittufák és breccsák, köz
betelepült terrigén homok és kavics
rétegekkel.

6. P l i o c é n  (?)

7. P l e i s t o c é n

8. H o l o c é n

I a) Kavicsos, konglomerátumos rétegek.
1 b) Tavi, mocsári iszap.

'( Régibb terraszkavicsok, törmelékkúpok 
| roncsai. Lösz.

I Futóhomok.
I Iszap, humusz, lejtőtörmelék és fo lyó- 
I hordalék.

1—2. Az oligocén képződmények.

Az oligocén képződmények, amelyek egy nagy vastagságú agyagos 
faciesbeu fejlődtek ki s amelynek felső szintájai kissé homokosak, nagy 
kiterjedésben lépnek fel mint a terület alaprétegei. A  facies majdnem 
azonos lévén, a szokásos felső- ill. alsó oligocénra való kettéválasztás, 
kivált a terepen, nem igen vihető keresztül.

A  múlt évi jelentésemben leírt Ragyszécsény környékének oligo- 
cénjéhez csatlakozva, hasonló kifejlődésben folytatódnak e rétegek kelet 
felé Magyargééz és Kógrádmegyeren át egész Piliny, Szalmaterc®, Ka- 
rancsság, Ságújfalu, Kis- és Sóshartyán vidékéig, tehát a salgótarjáni

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentései 1917—19. 4
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szénterületig, amelytől nagyszabású ÉNy— DK. irányú keresztvetődések 
határolják el. Északi folytatásuk pedig az 'Ipoly ÉNy. partjára átcsapva 
Varbó, Nagy- és Kiskér, Óvár, Pető, Zobor, Galáboes, Csatár, Bússá, 
Alsó- és Felső-Zellő határában terjed el; sőt felhúzódnak az oligocén 
rétegek kibukkanásai Nagy- és Kiähalom, Csalányos határába is, a felső 
nógrádi szénterülethez.

A  nagy keresztvetők hosszú ÉNy—DK -i csapású rögökké tagolják 
szét e vidéket. Helyenkint szegényesebb mikrofauna észlelhető az alsó 
agyagos márgás szintekben; a felső homokos szintekben pedig szenese
déit növénytörmelák nyomai mutatkoznak, de fauna itt nem igen van.

Ilyesféle kifejlődései a Kürtös pataktól nyugatra eső terület .is 
Terbegecz, Balassagyarmat és Apátiújfalu között, ahol az oligocén réte
gek felső homokos, agyagos szintjei kibukkannak a már kövületeik alap
ján burdigaliennek vethető rétegek alól a vetődés! szirtek mélyebb részei
ben. Ezen a területen a legészakabbra felhúzódó oligocén kibukkanás 
Lukanényénél észlelhető a Ohachovszki (Csehi) patak medrében, egy ke
leti meredek falú domb lábánál.

3. A lsó mediterrán rétegek.

Az alsó mediterrán képződmények a szóbanforgó területen több 
eltérő facies-sorozattal képviselve lépnek fel, amelyek azonban legcél
szerűbben a salgótarjáni viszonyokhoz mérve jellemezhetők.

A  Nagypatak völgyében tehát Nógrádmegyer, Magyargécz, Ka- 
ranosság, Szalmatercs és Piliny környékén a széntelepek alatt levő 
tengeri facies jellege gyöngén fejlett, úgy hogy sok helyt fel sem ismer
hető és csak a rákövetkező terrigén rétegek homokos és kavicsos szintjei 
jelzik, hogy már a miocénben vagyunk.

A  terrigén rétegek is aránylag gyöngén fejlettek; még legáltaláno
sabb a vékony kavicstakaró, de riolittufát és agyagokat csak itt-ott 
(Nógrádmegy értől délre és Szalmatercsnél) találunk köztük. Szalmatercs 
és Piliny között a nagy oligocén-miocén határvető keleti oldalán jól ki
fejlődve találjuk a peotenes fedőrétegeket, ellenben a Salgótarján körül 
oly hatalmas terrigén közti rétegek igen gyöngén fejlődtek ki s azért az 
itteni szénkibúvásokra alapított kutatások nem is jártak valami nagy 
eredménnyel.

A  Dobroda völgyben is egyszerűsödtek a faciesviszonyok. A  
Narancsnak szintként kiemelkedő oligocén alapjára ÉNy-ról támaszkodó 
szénterület alsó rétegeiben nagyon jól kifejlődött a tengeri rétegsor, 
amely D-ről É.- és ÉNy-felé húzódva mind változatosabb és kövületek
ben gazdagabb jellegű lesz. Lapujtő és Karancsberény között még csak
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nagy Osírai-cserepeket szórványosan tartalmazó vastag pados homok
kövekből ál ez. Romhánypuszta környékén már dús Ostrea-padok és más 
[Pederi, Balanus, cápafogak] kövületeket is bőven tartalmazó breccsák 
és homokos, palás márgák lépnek föl. Legváltozatosabb kifejlődését 
Ipolytarnócz mélyen bevágott völgyeiben találjuk, ahol kövületes pa
lás margókból, palás homokrétegekből, közbeékelt kavicsos kövület- 
breccsa-padokból, keményebb és lazább homokkő-padokból áll a sorozat 
és ezekben vannak az ismeretes cápafogak, amelyek nehány ponton nagy 
mennyiségben gyűjthetők.

Mindezek az eggenburgi rétegnek megfelelő szintet alkotják itt. 
A  tengeri sorozatra azután parti jellegű, növénylenyomatokat is tartal
mazó 'homokkő-padok települnek a méltán híres lábnyomokkal. Erre bo
rai rá azután a fehér biotitos riolittufa, amely Salgótarján vidékéről 
egész idáig, sőt ÉNy-felé még tovább is felhúzódik, s melyben itt fosz- 
szilis fatörzseket és a J a b o l n s z k y  által leírt gazdag flóra'szépen megtar
tott levél, termés és ág lenyomatai vannak. A  lelőhelyek azonban nem 
csupán a tarnóczi Borókás árok néhány mellékárkára, szorítkoznak, ahol 
a leggazdagabb flóra van, hanem több helyt a völgyrendszerben felta
lálni a fosszilis növénynyomokat, sőt távolabb K-felé Romhány táján 
is noha. itt a megtartási viszonyok már rosszabbak. Tovább északra 
Kalondánál azután kevésbbé változatos homokos kifejlődésben lépnek fel 
ezek a tengeri rétegek; Kalondától északra, Rapp felé pedig már a felső 
oligocén homokos agyagjai bukkannak fel.

A  tarnóczi völgytől DNy-felé a szénkomplekszus kezdődik, amely 
a riolittufára települt tarka agyaggal kezdődik, s ahol az alsó széntelep 
csak nagyon gyenge nyomokban jelentkezik helyenkint. Ilyesfajta agya
gos rétegek a tarnóczi dombok tetején is vannak, mint régi erodált taka
rónak megmaradt foszlányai.

A  terrigén szénkomplekszus alul homokos, felül agyagos közti
rétegekből áll, és a homokos közti-rétegekre reátelepülő középső széntelep 
kibúvásait a Dobroda-felé irányuló mellékárkok feltárásaiban több helyt 
meg lehet találni, ellenben a harmadik, legfelső telep itt. valószínűleg 
hiányzik. Az említett- kibúvásokra hajtott néhány kezdetleges kutató 
tárócska sem bíztatott sikerrel; értesülésem szerint már néhány fúrás is 
történt, azonban ezeknek eredményei elkallódtak, s az ellenőrizhetlen szó
beli adatok, az eddigi tapasztalatoknak nem felelnek meg. Eszerint vég
érvényes ítéletet még nem alkothattunk magunknak ezen máskülönben 
nagyon figyelemreméltó terület értékéről, melyben a rétegzavarok sokkal 
kisebbek mint Salgótarján vidékén. E tekintélyes nagyságú, kb. 10 
km. hosszú és 4 km. széles öszzefüggő terület, amelyhez DlNy-íelé 
egy még nagyobb, de mélyebben sülvedt terület csatlakozik, minden

4 *
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esetre nagy jelentőségű lehet és megérdemli a rendszeres fúrásokkal való 
átkutatást,

A  terrigén szénkomplekszusra a hegytetőkön és a Dobroda völ
gyet szegélyező domboldalakon a tengeri jellegű pectenes homokkövek 
települnek, melyek Mihálygergénél és Karaneskeszinél átcsapnak a Dob
roda völgy túlsó oldalára is.. A  cardiumos palákat itt nem találtam; az ezek
nek itt megfelelő rétegek valószínűleg egy faciesbe olvadtak össze a III. 
széntelepnek megfelelő réteggel együtt a II. széntelepre települő agya
gos fedőrétegsorral.

Itt tehát a salgótarjáni faciesnek szegényesebb kifejlődését tapasz
taljuk a terrigén rétegekben, viszont gazdagabb kifejlődését a feküben 
lévő tengeri rétegekben. Délnyugat-felé egy hatalmas árkos sülyedéses 
terület van schlier és felsőmediterrá.nkori rétegekkel kitöltve. Ezen túl 
nyugat és északnyugat-felé lépnék fel újból az alsó mediterrán rétegei, 
délebbre az Ipoly mellett a glaukonitos homokkőfaciesbe tartozó laza 
homokkövek és a reájuk települő ostreás homokok és homokkövek. Észak
felé a felső-nógrádi szénterület rétegeivel találkozunk, amelyek kor 
tekintetében teljesen egyenértékűek a salgótarjáni rétegekkel; de itt a 
íaciesviszonyok jelentékenyen szegényesebbek és egyszerűbbek a fekü- 
és köztirétegekben, míg a fedőrétegekben újabb, eltérő elemek is fel
lépnek.

Ennek az érdekes területnek települési viszonyait azonban még 
nem tanulmányozhattam át teljesen, úgy hogy leírásuk közzétételét a 
jövőre kell halasztanom. E terület azonban már is erős érdeklődés tárgya 
és több vállalat igyekszik itt tért foglalni; közülük egyik, miként érte
sültem, fúrásokat is kezdett Galábocsnál, áhol több ízben fúrtak ered
ménytelenül —  a feküben.

Tudományos szempontból mégis örvendetes volna ez, ha csak az így 
nyert adatok, mint általában a rosszul értelmezett üzleti szempontokból 
történni szokott, ismét el nem titkoltatnak, azután elkallódnak és fele
désbe mennek. A  szénterület, illetve a fedőréteg folytatása megvan a 
Kürtös pataktól Ny-ra is, és a márgás palás fedőrétegek messze követ
hetők DNy-felé a honti vulkáni magaslatok alján, sőt alájok dőlve is.

4. A középső mediterrán rétegek.

Középsőmediterrán rétegcsoport elnevezése alá foglalom a Közép- 
hegység területén a Cserhát, Mátra- és a tőlük északra eső vidéken az oly 
nagy vízszintes és függőleges elterjedésű rétegösszleitet, amely helyen- 
kint több száz méter vastagságot is elér és a kövületekkel jól jellegzett 
alsó- ül. felsőmediterrán szinteket összekapcsolja.



( 6 ) F E L V É T E L I JE LE N TÉ S 5 3

Felső tagjai több (helyen kövületekkel is kimutathaitólag erősen kö
zelednek a. felsőmediterrán jelleghez.

Egyes szintjeiben az echinidamaradványok bősége sok helyt fel
tűnő és így a salgótarjáni bányászati szakkörökben használt ..ecliino- 
idás rétegcsoport“ elnevezés is jogosult helyi elnevezés; de mert. más 
területeken, így az északnógrádi szénterületnek egyenértékű agyagos 
fedőrétegeiben ezen kövületek kevésbbé gyakoriak, ezért ez az elnevezés 
mégsem általánosítható. (A  Mátra ÉK-i oldalán is hiányoznak a megfelelő 
rétegekből az ec'hinoidák.)

A  schlier elnevezés sem illik reájok teljes mértékben, mert a nagy 
vastagságú és nagy kiterjedésű rétegösszletnek csak itt ott van főkép 
faunisztiikai szempontból olyan kifejlődése, amely az oittnangi schlier- 
nek megfelelne. Ezért legcélszerűbb a tényeknek megfelelő általános 
elnevezés alá foglalni e máskülönben nagyon jellegzetes és jól elkülö
níthető rétegösszletet.

Ezek a rétegek, amelyek a Cserhát északi és középső vonulataiban 
vannak jól kifejlődve, eléggé hasonló kifejlődésben egy Ettesnél kezdődő 
mély vetődési árokban lépnek fel, amely a szakai-litkei Ipolvszoros felé 
csap és innen átmegy Sztregova és Esztergály felé. A  határoló vető
vonalak különösen élesek az árok délnyugati oldalán, hol a vető men
tén az oligocén agyag többször a schlier agyag mellé kerül, úgy hogy 
felületes megtekintésre nem igen lehet a képződményekben változást ész
revenni. Növeli felismerésük nehézségét, hogy a vetők, tehát a két kép
ződmény határai, egyáltalában nem alkalmazkodnak a felületi dombor
zathoz s így  csak pontosabb, főképen faunisztikai vizsgálat döntheti el 
a két képződmény különbségét és ezzel geológiai értékelését.

Az Ipoly északi oldalán a még schlier jellegű rétegek Tőrincs mel
lett északfelé a vulkáni rétegek alján húzódnak és alóluk a rárosi kis völgy- 
tágulatban is felbukkannak. Rárosmulyadtól kezdve még mint schlier- 
jellegű rétegek haladnak N y— ÉNy-felé de már Zellő és Csalányos táján 
más jelleget öltenek a megfelelő képződmények. Ezek nagy vastagságban 
és széles sávban vannak jelen a kékkői és palojtai hegyek alján, Palojtától 
pedig I)Ny-felé fordul vonulatuk, ahol u. i. a rátelepülő szaggatott vul
káni platószél ilyen irányt vesz fel.

Ez az északnógrádi középmediterrán képződmény már erősen eltérő 
jellegű a. középnógrádi isehliertől, mert itt már az agyagos rétegek közé 
homokos rétegek ékelődnek, sőt legfelsőbb szintjeiben a rétegek a tufák 
alatt tisztán homokból, illetőleg kavicsos homokból állanak, nem pedig 
meszes márgákból, miként a Cserhátban. Csab és Pribel környékén pedig 
már egy kemény kvarcitos homokkőszint is megjelenik az agyagréte
gek közt.
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5. A  felső mediterrán rétegek.

A  szorosan vett felsőmediterrán rétegek a nagy vulkáni sülyedési 
területtel vannak összefüggésben és a Magyar-Érczhegység kitörési terü
letének tufa, breccsa és törmelékrétegsorával van ki ill. feltöltve, amely
nek déli, az erózió által megszaggartott szegélye nyúlik le idáig kisebb 
nagyobb félszigetek alakjában.

Ilyen hosszan délnek nyúló félszigetnek végső, az Ipoly által 
elmetszett darabja a szakai-1 itkei dombság, amely a sztregova— liberosei 
nyúlványh oz tartó z ott.

Ezen a területen az alaprétegét a schlierjellegű középmediterrán 
agyagmárgáik alkotják, amelyek felfelé erősen felsőmedjiterrán-jellegű 
mészmárgákba mennek át, majd ezekre következnek a lajtamész faciesé- 
nek különböző képződményed, mint- a tufás márgák, a meszes márgák és 
homokok, és a lithojthamniumos durva meszek. Ezeket legjobban feltárva 
és legváltozatosabb kifejlődésben a szakai— pilinyi Hallgató-hegy déli 
oldalán lefutó árkokban és vízmosásokban találjuk meg.

A  lajtamész képződése mellett kisebb szabású amfibol-andezittufa 
hullás is volt, m. p. északi irányból, mert északfelé fokozotosan vasta
godik az alsó tufarétegecske és vékonyodik a meszes képződmény, sőt még 
tovább északra Esztergály körül már csak kövületes tufák képviselik a 
vindobonient. A  lajtamész rétegei a szakal-litkei dombság széle körül 
mindenütt feltalálhatok, m. p. a vetődések következtében különböző ma
gasságokban. íg y  a Bertecze patak mellékárkaiban és az északi oldalon a 
nógrádrárosi őrház felett, továbbá DK-felé a Szilaska-hegy tetején és 
Iv-i oldalán valamint a pilinyi várhegy ormán felismerhetők ezen egy
kori nagy lajtamésztakarónak roncsai. Utóbbi helyen a durva, tufás, 
kavicsos lithothamniummószkő felett még egy tufás kavicsos terrigén 
takaró nyomai i,s láthatók.

A  lajtamész rétegösszletének egy igen érdekes kifejlődése van a 
Hallgatóhegy déli oldalán, gazdag és jó megtartású faunát tartalmazó 
kövületes homok alakjában, amely Litke irányában az ú. n. krétabánya 
mellett Ostrea gingensis héjakat is tartalmaz. A  lajtamész-rétegek még 
változatos kifejlődésben húzódnak végig a Ny-i oldalon Szakainál a Zsadó 
hegy -és Kastély-hegy szakadékaiban és a Bertecze patak medré
ben feltárva, ahol gazdag kövületlelőhely van.1)

A z Ipoly túlsó oldalán a Sztregova-felé vezető út mellett emelkedő 
Vineczki-hegy aljában is megjelenik a lajtamész a vetővel kiemelve, de

') Ezekből a változatos felsőmediterrán rétegekből, valam int Szakai kör. 
nyékének egyéb rétegeiből gazdag gyűjteménye van a m. k ir. Földtani Intézetnek 
Dr. S z o k t a g h  T amAs aligazgató úr régebbi, sok éven át folytatott gyűjtéseiből.
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benne itt már a tu fás anyag van túlsúlyban a méeszel szemben. A  
szoros északi bejáratánál, a Tőrincs fölötti hegyoldalban a lajtamészkő 
kibúvó sávja jól követhető, hol az erosió által kifejtett és széttöredezett,, 
az Ostrea lamellosa Dtjb. héjjaiból álló egész kagylógörgetegek hever
nek a vízmosásokban.

A  lajtamész rétegekre az amfibol-andezit tufái és breccsái települ
nek, közbetelepült kisebb-nagyobb vastagságú szárazföldi homok- és 
kavicsrétegekkel. Tehát ez az aiiffib ol - an d esitkit ör é s fiatalabb mint a 
Cserhát piroxén-andezitjének kitörése, hol a lajtamészkő lerakódását meg
előzte, s a lajtamészben csak legfeljebb gyenge utólagos tufahullás 
nyomai jelentkeznek. Szóbanforgó területünkön tehát csak az előzetes 
kezdőerupciók nyomai vannak a lajtamészben, míg a főkitörés, a nagy 
vastagságú tufa- és breccsatakarók képződése, a lajtamész képződése 
után következett be.

A  terrigén homok és kavics már anyagát tekintve is érdekes. Van 
benne bőven mindenféle fajta, andezit a legkülünbözőbb mállást állapot
ban, azonkívül gneisz, csillámpala, kvarcit, Ildit, stb. szép gömbölyűre 
lekoptatott kavicsai, vagyis egy régi kristályos tömegű hegység 
törmelékei.

A  tufákban több helyen elég szépen megtartott levéllenyomatok, 
opálosodott ág- és törzsrészek találhatók. A  Paris-patak (szemben a rárosr 
mulyadi Ipolyhíddal az északi vízmosás) terrigén homokrétgeiből kike
rült érdekes ősemlő.s-csontok pedig a faunára vetnek világot. Természe
tesen ezek jóval fiatalabbak, mint az ipolytarnóczi lábnyomok, amelyek 
a horni rétegek felső szintájának megfelelő alsómediterrán korból szár
maznak, míg itt a vindobonien felső szintjével, vagy esetleg már a sar- 
maticum alsó szintjével van dolgunk. A  felsőmediterrán rétegeknek to
vábbi összefüggését illetőlek észak felé még nincsenek biztos megfigye
léseim. Néhány előrenyúló hegyfok alján a homokos küzépmediterránra 
települő amfibolandesit tufában és breccsában azonban magam is több 
helyen megtaláltam a kövületes vindobonient és G a a l  I. d e . is több 
pontról említi, úgy hogy ezekből már a legnagyobb valószínűséggel egy 
nagy, messze észak felé húzódó felső mediterrán öblözetre lehet követ
keztetni, amely a Börzsönyi hegység területével állhatott összefüggésben.

6. Pliocén.

Már legutóbbi jelentésemben analógia alapján egyelőre pliocén 
korinak vettem azokat a konglomerátumos rétegeket, amelyek Bússá és 
Rárosmulyad között a burdigalien ostreás homokkövére települnek. 
Ezeknek megfelelő konglomerátumot egyebütt nem találtam, úgy hogy ezt



5 6 K O SZK Y  JE XÖ (9)

egy lokális képződménynek tartom, tekintettel erősen vasas kötőanya
gára. Közelében van ugyanis az erős vastartalmú rárosmulyacli Csevicze 
forrás, amelynek egykori még tekintélyesebb kicsapódásából származha
tott az a kötőanyag, amely a régi terrasz törmelékét összecementezte. 
Ehhez hasonló korúnak kell tekintenem a régi plató tetején fekvő kavi
csos törmelékrétegek alsóbb sszintáját is és a Cserhátból vont analógia 
alapján a litkei erdőben található helixes és planorbisos mocsári ill tavi 
üledékeket.

7. Pleisztocén.

Területünkön a pleisztocén képződmények változatos és nagykiter
jedésű rétegeket alkotnak.

Ide kell sorolni elsősorban a régibb terraszkavicsokat. amelyeknek 
kisebb-nagyobb foszlányai az Ipoly mai ártere fölött fekvő magasabb 
szintben a folyó mindkét oldalán feltalálhatók. Nógrád-Ludánytól Sza
kaiig összefüggően lehet ezeket nyomozni és Szakaion a falu jórésze 
ezekre a terraszkavicsokra épült, amelyeket lösz és homokos képződ
mények borítanak. E kavicsok a szoros fölött, az északi oldalon is meg
vannak úgy Tőrincsnél, mint Litke és Ipolytarnócz között. Az észak - 
felől jövő mellékvölgyekben a sztregovai patak, továbbá Bussánál a Stra- 
cini-patak régi kis kavicsból álló törmelékkúpokat halmoztak fel. ame
lyek most a dombok oldalain mint kiugró sarkantyúk láthatók. Rajtok 
rendszerint lösz van és déli részeiket átmetszette ill. elhordta az újabb 
erosió. Hasonló törmelékkúp van -a Szakali-Bertecze patak torkolatánál 
is, de ennek javarésze mai eredetű.

A  lösz igen elterjedt ezen a területen, az alacsonyabb dombolda- 
lokat és hátakat vékonyabb-vastagabb rétegekben borítva és rendszerint 
a keleti lejtők oldalán fejlődött ki nagyobb mértékben.

A  futóhomoknak is vannak itt nyomai, de alárendelten, míg zöme 
az Ipolynak Balassagyarmat—Kagyezécsény— Ipolyság közt elterülő 
kelet-nyugati irányú szakaszán található.

A  pleisztocén képződményekkel kapcsolatban a régibb kőkorszak- 
beli ember nyomairól az itt található paleolitokról kell megemlékeznem, 
amelyekre K o x d o e  V il m o s  főerdőtanácsos ú r  volt szíves figyelmemet 
felhívni, ki már évek óta gyűjti és az Ipoly völgyének több helyéről 
(Litke, Szécsénykovácsi. stb.) igen nagyértékű gyűjteményt hordott 
össze. Magamnak is isikerült még néhány újabb helyen (Szelesténynél és 
Varbónál a 202 m.-es Nagykéri-eiődombon) rábukkanni primitiv pen
gékre nukleusokra. E leletek azt mutatják, hogy a régibb kőkorszak 
embere a folyóhoz közel aránylag sűrűn élt itt. A  paleolitek anyaga jó
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részben tűzkő és kaleedonféleség, amelyek a közeli vulkáni anyagból 
származhattak, de akad köztük más, nem lokális kőzet is, mint pl. az obsi- 
dián.

8. Holocén.

A  holocén rétegek itt is, mint a délebbi szakaszokon, erőteljes 
kifejlődésűek. Az Ipolynak Nagyszécsénytől Szakaiig, de még inkább 
az északibb, Lükétől Rappig terjedő szakaszai csekély esésű áradásos 
területék. A  kanyargó folyó állandóan feltöltődő medréből úgyszólván 
minden évben egyszer-kétszer kilépve hetekre sőt hónapokra, elönti 
1— 2 km. széles árterét, melyen törmeléket és iszapot rakva le emeli a 
térszínt.

Ilyen áradásos a Dobroda alsó szakasza is, amely szűk mesterséges 
medrét feltöltve, ma már magasabban folyik mint ártere s így Litkén 
sokszor veszedelmes árvizeket okoz.

A  lejtőtörmelék és egyéb recens mállási és kopási termékek is meg
lehetősen számottevők a laza rétegekből álló területeken.

Tektonikai megfigyelések.

A  Cserháttól északra eső terület szerkezeti kialakításában a vető
déseknek jutott a vezető szerep, épúgy mint a Cserhátban és Salgótarján 
körül, amelyeknek e vidék voltaképen közvetlen folytatása.

A  vetődések közül az ÉlSTy— DK-irányú keresztvetődések az erő
sebbek és kifejezettebbek, a reájuk merőleges irányú, a Magyar Közép
hegység főcsapásirányának megfelelő hosszanti vetődések pedig gyen
gébbek és kevésbbé ismerhetők fel.

Utolsó jelentésemben jeleztem már Piliny és Szakai között egy 
nagy határvetőt, amely a miocént az oligocéntől elválasztja, s mely a 
szénkutatásra alkalmas területet Ky-felé lezárja. Ennek keleti oldalán, 
mint hatalmas vetődési árok kitöltése a schlier faciesű középmediterrán 
agyag maradt fenn nagy kiterjedésben és ebben folyik az ettesi 
bányászat, de javarészben bányászati szempontból még további kuta
tásokra vár.

Ettől a nagy fontosságú vetőtől nyugat felé két nagyobb-párhuzamos 
vető hatását lehet felismerni. Az egyik Mógrádmegyer keleti oldalán hú
zódik a Murahegytől É-ra Endrefalváig, míg a másik Nográdmegyértől 
Ny-ra. a Pócsvölgyi tetőtől a Géczpusztai völgy fordulójáig halad. Kelet 
felé is vannak ilyen párhuzamos keresztvetők kombinálva a kisebb 
arányú hosszanti vetőkkel, melyek Piliny és Szalma-teres között sakk
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táblaszerű területet alkotnak. Karancsság és Ettes között egy másik nagy 
jelentőségű határvető van az oligocén és a miocén schlier rétegei között, 
amelyet a karancssági nagy szőllőhegy alatt egy hosszanti vető zár le 
és kapcsol hozzá az előbbi vetőrendszerek által keletkezett schlier 
árokhoz. Ennek a négy' többé-kevésbbé párhuzamos vetőnek hatását lehet 
felismerni a szakal-litkei domb szerkezetében, hol a kibukkanó lajta- 
meszek tetemes szintkülömbségeit a vetők okozta szerkezeti viszonyok 
magyarázzák. Tovább ÉK-felé a Litkétől keletre emelkedő Piliske- 
hegyeken is észlelhető a párhuzamos vetők hatása; itt ugyanis schlier 
nyomok maradtak meg kis foltokban a lesüllyedt részeken, a terrigén szén- 
összlet felett.

Még tovább ÉK-re Ipolytarnócznál van két erősebben felismerhető 
.harántvető, bár itt a hosszanti vetők is elég élesen felismerhetők, erős 
térszín változásokat okozva a rétegekben. Legalább öt ilyen, 20— 30 m-nyi 
szintkülömbözetet okozó hosszanti vetőcske hatását mutatja a néhány 
km. hosszú völgyrendszer.

Az Ipoly ISTy-i oldalán elterülő vidéken az ÉlSTy— DK-irányú ke
resztvetők hatása jól felismerhető különösen a szénterületen, de a déli 
feküterületen is, hol az egyhangú oligocén agyagrétegeknek és a burdi- 
galien hcmokkőrétegeknek váltakozó felbukkanásai mutatják a vetőket, A 
vetőknek erős és mélyreható törésvonal voltát jelzik a savanyúvizek, az 
ú. n. csevicék, amelyek bőséges széndioxid-tartalommal törnek fel. Ilyen 
van a Hradistye alján az óvári vetőben, továbbá a Kürtös-patak völgyé
ben. hol az egyik törésvonalon, a völgy tengelyében a mikszátfalvi és 
peszerényi csevicék törnek fel, tőlük keletre pedig egy párhuzamos vető 
vonalán a kiskürtösi és a zsélyi savanyúvíz-források. A  hosszanti vetők 
megvannak ugyan, de itt is gyengébbek mint a keresztvetők, úgy hogy 
nagyobb hatásuk csak egynémely helyen ismerhető fel. A  keresztvetők 
még tovább Ny-ra Hont megyében is követhetők.

A  másik tényező, amelynek hatása szembetűnő alakulásokat hozott 
létre, s mely még most is működik, a nagymértékű denudáció. Ennek 
hatásait a. legerősebben mutatják a vulkáni itörmelókrétegekből álló haj
dani nagy platók, amelyekbe az erosiós folyamatok hatalmas mély árko
kat ill. völgyeket vágtak és így annyira széjjeltagolták, hogy sok helyen 
plató-jellegük már fel sem ismerhető, hanem hosszú hegyoldalak, gerincek, 
sőt kúpok keletkeztek. A  denudáció hatása a lazább anyagú oligocén agyag
rétegeken még erősebb pusztításban nyilvánult, minek következtében ezek 
általában igen lankás domvidékeket alkotnak, mely csak ott lesz mere- 
dekebb falú, ahol valamely patak vagy folyó állandóan alámossa, (pl. 
az Ipoly -Csatár— Pöstény közt). Egyébként csak ott vannak kiemelke
dőbb magaslatok, ahol laza márgán a szilárdabb durva mediterrán
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homokkövek is fenn maradtak, tehát a vetődési árkokban (pl. a szécsény- 
kovácsi Hradis'tyén).

A  nagyszabású lekopással arányos lévén a feltöltés, ez magyarázza 
meg az Ipoly völgy erősen alluviális jellegét és a folyó állandóan ismét
lődő kiöntéseit.

Hasznosítható anyagok.

A  bejárt területen gyakorlati szempontból legfontosabb értékesít
hető anyag á s z é n ,  amely két nagyobb területen jelentkezik. Egyikük 
a- Dobrodavölgy mindkét oldalán a salgótarjáni szénterületnék azon része, 
mely bTy-felé Hontba átnyúlik.

E területen már számos kutatás történt és egy kisebb üzem meg is 
indult Romhány pusztánál; ez a Rapp-Romhányi R.-T. bányaüzeme, 
amelynek iparvasútja is van és a jelenlegi széninséges világban virág
zónak is mondható, dacára a gyenge szénnek, mely itt a medence szélén 
van. Ez és a többi kutatások is mind csak a felszíni kibúvásokra szorít
koztak, amelyek a széleken természetesen gyengébb szenet adnak mint 
esetleg a belső zavartalanabb terület, holott ez a hozzáosatlaikozó schlier- 
árok nagy terjedelmével és a rétegek aránylag csekélyebb töredezettségé
vel nagyobb figyelmet érdemelne a bányászat nézőpontjából.

Ugyanez áll a másik szénterületre,. az északnógrádira nézve is, 
amelyen ha kutató fúrások igazolnák azon feltevést, miszerint szén
telepei az andesittakaró alatt is folytatódnak (mint Nyitrabánván vagy 
a Mátrában), akkor a szóbanforgó terület nagyságánál fogva eddig nem 
is sejtett arányú lehetőségeket nyújtana szénbányászatunknak, bár lig
nitszerű szene az ismert feltárásokban gyengébb minőségű a salgótar
jáninál.

Az oligoeén és schlier a g y a g o s  és  m á r g á s  r é t e g e i  helyen- 
kint elég jó nyersanyagot szolgáltatnak építő- és agyagipari célokra, 
mert a fogyasztóhelyekhez legközelebb eső pontokon eddig feltárt és 
használt anyagok nem a jobb minőségűek közül valók.

A  l a j t a m é s z k ő  épületkőnek csak kisebb mértékben fejthető 
néhány helyen és minősége sem elsőrendű.

Épületkőnek legjobban az a n d e s i t b r e c c s á k  használhatók fel. 
Ilyen kőbánya a rárosi szoros körzetében egynéhány van, de ezek csak 
helyi jelentőségűek és nem is a legjobb, mert csak a legkönnyebben hoz
záférhető anyagot fejtik bennük annak dacára, hogy jóval értékesebb 
minőségei is akadnak.

Az alsómediterránkori h o m o k i t  ö v e k épületkőnek nem elég 
szilárdak és fagyállók.
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Nagyobb jelentőségük van a középmediterránba ékelődő h o m o k -  
és k a v i c s r é t e g e k n e k ,  amelyek helyenkin jóformán tiszta kvarc
anyagot szolgáltatnak üveg- és egyéb ipari célokra.

Egyes helyeken d i a t o i n  a f ö l d e t  is találni a felsőmediterrán 
szintben, amelynek fejtésével kísérleteztek is már, de nem kielégítő ered
ménnyel.

Jelentésem befejeztével kötelességemnek tartom, hogy* hálás köszö
netét mondjak a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának, amikor mun
kám folytatását ezidén is lehetővé tette, nemkülönben mindazoknak, kik 
felvételi területemen a mai nehéz háborús viszonyok közt munkámban 
szíves jóindulatukkal segítségemre voltak.


