
7. A Magyar Érchegység délkeleti nyúlványainak geológiai
viszonyai.

(Jelentés az 1918. évi részletes földtani felvételről.)

N oszky .Jenő-töl.

Az 1918. év nyarának elején a Cserhát és Mátra vidékén levő dr. 
Lipták-féle szénteríilet bányatektonikai felvételével lévén elfoglalva, csak 
július 24-étől augusztus 26-ig folytathattam a m. kir. Földtani Inté
zet igazgatóságának megbízásából a múlt években felvett ipolymenti 
területekkel határos vidéken, Nógrád megye északi részén, munkámat. 
Ez a terület a Magyar Érchegység délkeleti részének üledékes alapréte
geiből és a nagy vulkáni takarónak szélső tufa- és breccsa-szegélyéből áll. 
A  bejárt és térképezett terület Mikszáth falva, Kürtösújfalu, Iviskürtos, 
Kékkő, Óvár, Kiszellő, Nagyzellő, Kishalom, Nagy halom. Csalányos, 
Szentpéter, Erdőszele, Alsóesztergály, Felsőesztergálj', Alsósztregova, 
Kisliberose nógrádmegj-ei helységek határaiba esik. Morfológiailag a te
rület zöme alacsony domb- és halomvidék, északi és keleti része pedig 
égj- lapos, az erosió által széjjel tagolt plató, amelynek peremei ill. szét
tagolt részei meredeken kiemelkedő dombfalakat alkotnak. A  lapos oli- 
gocén-miocén domvidék jó feltárásokban elég szegény; annál gazdagabb 
e tekintetben természetesen a meredekfalú erosiós völ gy ren dszerekkei fel
szabdalt platóterület.

I. Stratigrafiai viszonyok.

A  terület geológiai viszonyainak vázolásánál elsősorban kii kell 
emelnem a nagymértékű faoiesváltozásofcat, amelyek a középnógrádi 
hasonlókorú képződményekke 1 szemben itt mutatkoznak, minek követ
kezményeként a geológiai irodalom az egyes speciális, kis területekre 
szorítkozó vizsgálatoknál és megfigyeléseknél az összefüggés hiányában 
ezeket a nagymértékű facieseltéréseket korkülömbséggel magyarázta.

Ezek mellett ki kell még emelnem a vidéknek erős vetődésekkel 
tagolt rögös szerkezetét,, amely vetődések hatása nemcsak a gyakorlati 
szénkutatás szempontjából veendő figyelembe, hanem elméleti tudomá
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nyos szempontból is nagy fontossága van, mert azoknak a nagyszabású 
geotektonikai mozzanatoknak tanújelei ezek, amelyek a Magyar Érchegy
ség sülyedési területén lefolytak volt ,s amelyek csak itt a széleken, a kü
lönböző váltakozó képződményeken észlelhetők jól.

Területem geológiai felépítésében a következő képződmények vesz
nek részt:
1. A l s ó  o l i g o c é n .  Kiscelli agyag.
2. F e l s ő  o l i g o c é n .  Homokos márga.

' a) Tengeri homok.
b) Terrigen rétegek. —  Kavics, homok és riolittnfa.

3. A l s ó  me
d i terrán

c) Szénösszlet
í I. telep. 
) Hr. Homokos közti rétegek. 
| II. telep.
( Márgás fedőrétegek.

d) Szénfedő rétegek ( Homokos fedőrétegek.
e) Schlier. Agyagmárgás rétegek.

4. F e l s ő  me-, 
d i te r rán

a) Schlier. Meszes márgás rétegek.
b) Amfibol-andezittufa.
c) Kavicsos homok és homokrétegek ( La jtamésszel
d) Kövületes amfibol-andezittufák | egykorú facies.
e) Amfibol-andezittufa és breccsa takarók, alárendel

ten lávák.
5. P 1 i o c é n (?) Kavicsos konglomerátumos rétegek.

( a) Régi terraszok.
6. Pleistocén j b) Lögz. ég törmeléb.
7. H o lo c é n  Homok-, iszap-, kavicshordalék és lejtőtörmelék.

1. A lsóoligocén ( tongrien)  kori kiscelli agyag.

Az idetartozó képződmények Óvár, Galábocs, Kis- és Nagyzellő 
környékén összefüggésben jelentkeznek; észak felé Csalányos, Kis- és 
Nagyhalom, nyugat felé pedig Mikszá.thfalva és Kürtösújfalu határában 
a fiatalabb üledékek alól kibukkanó rögrészleteik alakjában találhatók meg, 
Alacsony ellaposodó dombhátakat alkotnak a rájok települt és hasonló 
faciesben kifejlődött felisőoligocén képződményekkel egyetemben. Petro- 
grafiailag az alsó szintekben sárgás-kékes csíkokat mutató agyagos mar
gók, amelyekben helyenkint a kiscelli agyagra jellemző foraminfera- 
gazdagság is tapasztalható. Ez a kövülettartalom a felsőbb szintekben 
nagyon megfogyatkozik hol egyre homokosabbakká válnak a rétegek, úgy 
hogy az ilyen homokos . margókat már a következő magasabb szintájba 
kell sorolni.
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2. F első oligocén (síam pien).

A  fennebb említett homokos márgás rétegek tehát szorosan nem is 
választhatók el az alsóoligocén rétegektől, mert a külömbség a határré
tegeikben felismerhetlenül csekély és így a két képződménynek fokozatos 
átmenetű, többé-kevésbbé isopikus faoiesével van dolgunk, amiért a térké
pen is a két képződmény csak egy egységes oligocén emeletbe foglalható 
össze. E felsőol-igocén képződményekre is, mint az ipolymentiekre, jel
lemző, hogy laza homokos márgás felsőbb szintjeiben nagyobb pados, 
lepényalakú komkreciós kiválások vannak, melyekben növénytörmelék 
elszenesedett nyomait elég bőven lehet találni. Az ilyen oligocénterüle- 
teken a felső oligocénbe sorozható homokos márgás rétegek vannak túl
súlyban, míg az alsóoligocénnek tekinthető részletek csak alárendeltek.

3. A lsó  mediterrán (burdigalien).

A  miocénbe tartozó alsómediterrán emeletben jelentkezik először a 
nagymértékű faciesváltozás, amely az itteni ilykorú rétegeket a salgó
tarjáni típustól megkülönbözteti. A  legalsó szintek glaukonitos homok
kőpadjai, melyek mint az oligocén és miocén átmeneti rétegei tetemes 
vastagságban szoktak jelentkezni, itt teljesen hiányoznak, ill. a felső oli- 
gocénnek konkreciós kiváltásokat tartalmazó homokos márgás üledékei 
helyettesítik őket. Ebbe a fáciesbe olvad bele valószínűleg a középnógrádi 
kövületes tengeri szint is, mely az Ipoly mentén Rárosmulyadnál, Hu- 
gyagnál sőt Zsélynél is még megvan mint oatreás homokkő, ellenben a 
Magyar Érchegység délkeleti nyúlványaiban hiányzik; itt csak a terrigén 
szint ismerhető fel; illetőleg különíthető el, mint homokos kavicsos alsó 
réteg, mely a széntartalmú rétegcsoportnak legtöbbször közvetlen fekü- 
rétege is. A  riolittufa és a kék agyag ugyanis, amelyek középső Nógrád
iján a kavicsos homokos rétegeik fölé települve rendszerint a széntelep 
íeküjét alkotják, itt csak elvétve és nagyon alárendelt kifejlődésben, úgy
szólván csak nyomokban jelentkeznek —  de mégis kimutathatók, úgy
hogy a szintek azonosítása keresztülvihető. íg y  a riolittufa Csalányos- 
tól DNy felé mintegy s/4 km hosszúságban lép fel és- itt közvetlenül reá- 
telepszik a széntelep. A  kék agyagrétegek is több helyen megjelennek a 
széntelepek feküjében; N y felé azonban a fékük legtöbbször a szennyes 
szürke laza kvarchomokkő alkotja és ez alatt agyagosabb -homokos1 réte
gek következnek, a tufa ellenben teljesen hiányzik.

A  terrigén kavics- és homokrétegek elterjedése elég nagy, mert még 
az oligocén terület magasabb részein is meg lehet találni a kavicsos ré
tegek foszlányait.
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A  s-z é n ö s s z 1 e t. Noha a fekürétegekben a szóbanforgó területen 
a kavicsos homokos rétegek mellett csak helyenkint jelentkeznek tufás 
és agyagos rétegek, mégis a széntelep, mely rájok és a homokra is települ, 
minden kétséget kizárólag azonoskorú v. i. egyenértékű a salgótarjáni és 
a nyugat-cserháti széntelepekkel, sőt utóbbiakkal & faciesbeli kifejlődés
ben is egyezéseket mutat fel. Ami nagát a széntelepeket illeti, ez barna 
rostos lignitszerű, de aránylag tiszta, mert egy középső, néhány centimé
teres homokos fekveten kívül alig van benne említésre érdemes agyagos 
közbetelepülés, amilyen pl. á mátrai szeneket oly hátrányosan módosítja. 
Átlagos vastagsága 15— 2 m körül van, tehát elég tekintélyes. Számos 
kibúvásában természetesen erősen inállott és legtöbbször csak félig szene- 
sedett, félig kovásodott fatörzsek jelzik a kibúvást, miknek alapján a 
széntelep elterjedését meg lehet ugyan állapítani, de nem értékelni. Ilyen 
kibúvásokat csak a szénterület rögperemein lehet megfigyelni és eddig a 
bányászat is csak ezekre szorítkozott. E terület ugyanis É illetve K  felé 
medenoeszerűen alásülyed. ahol azután a felszínen csak a mélyebb vagy 
magasabb fedőrétegek látszanak és így megfelelő fúrások hiányában, a 
széntelep zöméről nehéz határozott véleményt mondani. A  szóbanforgó 
terület déli és nyugati részein eszközöltek már nehány fúrást mérsékelt 
eredménnyel, minek okai a települési viszonyokon kívül sok törés és vető
dés, amelyek legtöbbször a megfúrt völgyrészleten mennek keresztül, majd 
a kutatások rendszertelensége, máskor a kitartás hiánya voltak. Ilyen kuta
tásoknál u. i. mindég számolni kell a széntelepnek mint facieslrépződ- 
ménynek szeszélyes viselkedésével, elvékonyodásaival sőt helyenkint ki- 
ékülésével is. Az alsó széntelep fölött homokos fedőrétegek következnek, 
melyek helyenkint laza futóhomok jellegűek, tehát nem megbízhatók s a 
bányászat ennél fogva nagy gondosságot és költséget igényel. A z első 
széntelep felett mintegy 20— 25 m magasságban egy második vékony 
széntelep is ismeretes, ennek azonban, legalább az eddig észlelt kibúvá
sokból ítélve, nincsen gyakorlati értéke, egyelőre tehát csak az alsó 
telep ígér kedvező eshetőségeket. Hogy pedig a medence mélyebb részein 
hogy állnak a viszonyok, arról csak fúrások adhatnak felvilágosítást.

A  fedőrétegek magasabb részeiben márgás és homokos rétegeik kö
vetkeznek és ezek még feljebb egy zöldes durva kvarchomokkőbe men
nek át, amelyben kövületet ugyan nem találtam, de petrografíai jellege és 
stratigarfiai helyzete alapján a salgótarjáni pectenes homokkővel állítható 
párhuzamba. Ezekre azután a schlier homokos agyagos padjai követ
keznek.

Itt téhát a salgótarjáni változatos és gazdagon tagolt faciesviszo- 
nyok összevontan, egyszerűbb kifejlődésben jelennek meg és ezért talál
tak az észlelők a kétféle rétegsor közt oly nagyfokú eltéréseket, amelyek
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«lapján és a megfelelő paleontologiai adatok hiányában —  mert e réte
gek bizony élég szegényesen tartalmazzák a szerves zárványokat —  rend
szerint a magasabb felsőmediterrán emeletbe helyezték az itteni szén- 
telepeket. Pedig a stratigraíiai helyzet és az összefüggés egész világosan, 
mutatják, hogy itt a salgótarjáni rétegekkel azonos korú, de kissé eltérő 
íaciesben kifejlődött képződményekkel van dolgunk.

A  s c h l i e r  mélyebb rétegeit is az alsómediterrán rétegek köze 
kell számítani. Ezek homokos, agyagos és palás márgák alakjában jelent
keznek Nagykürtös, Erdőszele, Alsóesztergály és Szentpéternél. Általá
ban apró. vékonyhéjú kagylók lenyomatait és köbeiéit tartalmazzák. Föl
felé fokozatosan mennek át azon rétegekbe, amelyeket a beléjök zárt 
faunamaradványok alapján már a felső mediterránba kell sorolnunk.

4. Felső mediterrán (vindobonien).

Ezek a rétegek a legfelső s c h l i e r  meszes, niárgás, erősen kövü- 
letes rétegeivel kezdődnek, azonban őket az alsómediterrán márgáktól 
pontosan elválasztani, illetve elhatárolni nem lehet, mert hiszen kövület
gazdagságuk is csak facieskiilömbség.

A  schlier felső szintjeire az amfibol-andezitek tufa és breccsa-réte- 
gei következnek. Ennek a takarónak alsó szintjei közé vékonyabb, vasta
gabb. tengeri kövületeket tartalmazó rétegek települnek. Kövületes tufák 
és breccsák és tufás homokok ezek. helyenkint kövületes laza homokok és 
kövületes homokos konglomerátum, vagyis kivétel nélkül tengerparti 
képződmények.

A  kövületes tufákat és breccsákat megtaláljuk Szentpéternél a 
Hamui-hegy Ny és DNy-i lejtőjén az országút felett; bennök lithotham- 
nium gumók és a lajtamész vastaghéjú molluskumainak töredék darab
jai észlelhetők, tehát egy erős hullámverésre valló parti faciest árulnak 
el. Hasonló töredékes mószkődara-bokat találni az Alsó- és Felsőeszter- 
gá.ly között elnyúló hegyoldalban is a szöllők felett. Kövületes tufákat, 
jól megtartott lenyomatokkal és kőmagvakkal Felsőesztergálytól ÉNy-ra, 
a Lazny-patak oldalában található feltárásban lehet megfigyelni, melyet 
Dk. Otaal írt le. továbbá szemben vele a kékkői hegyoldal alján, a Cer- 
tozni vrch É-i oldaláról lefutó árok alsó részében.

A  kövületes rétegeket DNy felé (Honiban) tovább lehet nyomozni 
az amfibol-andezittakáró alsó szintjeiben Középpalajtánál, Csáknál, Kő- 
keszinél stb. Vagyis egy hajdani tengerpart nyomai ezek. melyeket a 
gyér feltárásokban csak itt-ott lehet észlelni.

Hasonló stratigraíiai helyzete van a helyenkint elég nagy vastag
ságban kifejlődött homokos és kavicsos rétegeknek, amelyeknek egyes



N O SZK Y JENŐ (6 )

padjai kövületesek és Kékkő—iFelsőesztergály között ÉK — DNy-i csapás
ban helyezkednek el a tufás-breccsás vulkáni takaró alatt. Ebban van 
a felsőesztergályi Takiarov-vízmasáis híres cápa-fog] előhelye, mely fölött 
még vagy 40 méter vastagságú homokos-kavicsos rétegösszlet követke
zik a vulkáni takaró alatt. Hasonló homokos-kavicsos képződményeket 
a falu ÉK-i oldalán is lehet észlelni, valamint a kékkői V árhegy rögében. 
Ezek a homokos rétegek déli irányban is jelentkeznek, helyenkint a. már- 
gáis schlier és az andezittakaró között. Ezek tehát a lajtamész alsó homo
kosabb padjainak felelnek meg, melyek a szakai-liitkei hegyekben típu
sosán vannak kifejlődve és É felé egyre vékonyabbak lesznek, még tovább 
É-ra, valamint a hegység K-i oldalán. Gácstól Ny-ra pedig elvesztik 
meszes jellegüket. Bennük jó megtartású kövület csak ritkán akad.

A  v u l k á n i  t a k a r ó  e területen a felsőmediterrán rétegek leg
magasabb tagja, legfelső rétegeiben talán átmenve a felső miocénbe is. 
A  vulkáni eredetű képződmények javarésze durvaszemű amfibol-andezit- 
breccsa, melyet hol vékonyabb tufarétegek, hol meg lávák és igen gyak
ran konglomerátumok szakítanak meg. Utóbbiak anyagában a régi kris
tályos palák legömbölyített kavicsai is szerepelnek. Ez az É felé egyre 
•vastagodó vulkáni takaró alkotja 350— 400 méteren felül a magaslato
kat, mint a vetődések és még inkább az erózió által széttagolt hajdani 
plató maradványa. A  vulkáni rétegek közé települt terrigén kavicsoltban 
és konglomerátumokban helyenkint opálosodott fatörzsek találhatók, 
bizonyságául annak, hogy a vulkáni működés idején e terület már szá
razföld volt.

5. Pliocén (?)

A vulkáni takarót elborító fiatal löszszerű képződmények alól kavi
csos rétegek bukkannak ki. amelyeket részben, legalább az alsó szintek
ben —  az ipolymelléki, illetőleg a zagyvamelléki viszonyok analógiájá
ra —  a pliocénbe lehet sorozni. Javarészük azonban kétségtelenül a 
pleistocén kavicsterraszának maradványai.

6. Pleistocén.

A  pleistocént a már említett és leginkább a Sztregova-patak völ
gyében található terraszkavicsokon kívül, különösen löszszerű képződmé
nyek képviselik, mint Alsósztregova, Szentpéter és Törincs között és 
egyebütt is, olyasféle kifejlődésben, mint az a szakali dombság tetején 
ismeretes. E pleistocén képződményeket csak ott jelöltem ki a térképen, 
ahol azokat szerkezetileg jellemzőknek találtam.

■94
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7. Holocén.

Holooén rétegek a lielyenkint erősen kiszélesedő patak völgyekben, 
mint típusos ártéri képződményeik szerepelnek, de lejtőtörmelék alakjá
ban is részt vesznek a térszin felépítésében. A folyó- és patakvölgyek, 
üledékes rétegek közül vulkáni rétegek közé érve, összeszorulnak és 
kanyargós, szűk szurdokokká lesznek, míg felső szakaszaikban széles 
árterek keletkeznek (pl. Szentpéter— Csalányos közti völgy szakasz).

Itt említem meg a prehistorikus kezdetleges vaskohászat maradvá
nyait. az ú. n. ,.erdei pest“ -eket, amilyenek Tőrincsnél, Szentpéternél, 
Maskovánál találhatók. Helyenként sűrűn elszórt vassalak jelzi az ilyen 
helyeket, hol az egykor erdős vidék fájával olvaszthatta az őslakó a talán 
messziről származott ércet kis gödörszerű pestekben.

II. Tektonikai viszonyok.

•A • szóbanforgó terület felépítésében szereplő rétegek erős széttöre
dezettséget mutatnak, melyet az erőteljesebb ÉNy— DK-i irányú harántos, 
és gyengébb KÉIv—K yD N y-i irányú hosszanti vetődésekre, illetőleg 
■ezek kombinációjára lehet visszavezetni.

Az 1916-ik évi jelentésemben1) tárgyalt és Batkahegy— Nógrád- 
szakal—  Rárosmulyad vonalával párhuzamosan, illetőleg a legészakabbra 
nyúló Cserhát-telér csapásába eső vetőtől Ky-ra, mintegy 1 km távolság
ban. van egy másik szintén erős vető (50— 60 m); még tovább Ny-ra, 
Nagyzellő- és Vált-puszta táján szintén egy erős vető hatása ismerhető 
fel, amely a vulkáni takarót vagy 3 km-nyire északfelé nyomja és 
Kógrádiszentpéter, Csalányos. Erdőszele, Alsóesztergálj' között nagy
kiterjedésű márgás vidéket szabadít meg a vulkáni takarótól. Ezen a terü
leten és a hozzá délfelé csatlakozó rögös vidéken, ahol a bishalomi és 
kürtösi szénbányácskák fekiisznek és hol a rögperemeken sok szénkibú
vás van, 4— 5 párhuzamos ÉÉlSTy— DDK-i irányú harántvető észlel
hető, melyek közül a két középsőn egy-egy bővizű csevice iis feltör a 
gömöri Szalatnya-pusztától délre elterülő réten, illetve az Alsóesztergály 
É-i oldalán húzódó kis völgyben.

Az ezektől Ny-ra eső két vetőn, amelyek a szénrögökön, valamint 
a vulkáni és felső mediterrán rétegeken jól felismerhetők, nevezetesen a 
Kékkő és Alsóesztergály közti márgás területen, egykor hévforrások tör
tek fel. amelyeknek nyomai az ott elszórtan található magános érc
darabok.

J) Földtani Intézet évi jelentése 1916. 349. oldal.
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Az Óvár és Gyulaháza-puszta között, továbbá Hugyag é&Nagykürtös 
között lesiilyedt vetődési árkok a széntartalmú rétegeket messze délre, 
az óvári hegyig, illetve Zsély-fürdő közeiéig leviszik. Utóbbitól K-re, 
Zsély, Mikszáthfalva és Kürtösujfalu közt keskeny, erősen kimagasló 
fekűrög emelkedik, de a völgyben egy újabb vetővonal húzódik osevice- 
feltörésekkel, míg tőle Ny-ra. ismét a szénösszlet, illetőleg a fedőrétegek 
borítják a felületet.

A  'hosszanti vetők határát N,agyihalom, Kishalom, Csalányos és 
Blurnenthal-puszta közt az oligocén és miocén rétegek erős összetörede- 
zettségén leket felismerni; továbbá Kékkő környékén is, hol a vulkáni 
takarót ilyen vetők tagolják, lenyesvén róla a Várhegyet és a község 
D-i oldalán levő amfibol-andezit rögöket, valamint széttördelvén a Babka- 
hegy vékony andezit takaróját, ezt három kisebb rögre osztva. Kisebb pár
huzamos vetők is vannak még ezeken kívül közbeiktatva- és bár a fel
színen nehéz azokat felismerni, különösen ha egyugyanazon rétegben fut
nak le. de a bányákban ismételve jelentkeznek, nagy nehézségeket okozva 
a- kezdetleges műveleteknek.

Keletre, Alsósztregova és Kislibercse területén, a nógrádszakali 
dombságot szelő harántvetődések folytatódnak. így a Yilke— Jelsőc felől 
húzódik is. Hatásuk a vastag, egyenletes vulkáni takarón nem igen jól 
ismerhető fel, legfeljebb az Ipoly völgyében és környékén, hol a törések 
emelkedési szárnyain a lajtameszek és velük egyenértékű rétegek, sőt 
helyenkint a schlier márgák is felbukkannak. A  belsőbb tájakon csak 
Kislibercsétől É-ra ismerhető fel egy erősebb vető hatása, hol a Hagy- 
libercse felé kanyarodó völgyben a schlier palás márgái kerültek ki a 
vulkáni takaró alól néhány méteres mélységből.

Egy másik lényeges tektonikai tényező a nagyméretű erózió, amely 
egyrészt a laza üledékes képződményekben, de még szembetűnőbben az 
elég kemény amfibol-andezittufa- és breccsatakarókon hagyott mélyre
ható nyomokat. A  hosszú, egyenletesen kivájt, lankás oldalú völgyek jel
lemzik az oligocénkori márgák és agyagok térszínét; ellenben a miocén 
homokos képződményeiben a völgyek rövidek, meredekfa-lúak, csipké- 
zettek és általában az erős rombolás jellegét mutatják. Még jellegzeteseb
bek a vulkáni plató eróziós völgyei, melyek több helyen kanyargós szűk 
völgyeket, szurdokokat alkotnak. Ilyen a Szalatnya-patak völgye a 
Vált-puszta és Ipoly-völgy közti szakaszon. Felső- és Alsóesztergály, 
Csalányos és Szentpéter között ennek a pataknak aránylag széles völgye 
és vizenyős rétekkel borított ártere van a miocén agyagos rétegei közt; 
beérve a vulkáni plató területébe, abba mélyen bevágódik és helyenkint 
alig 20— 40 méter széles, meredek falú völgyben kanyarog. Ilyesféle 
szűk kanyargós völgy a kis- és nagylibercsei is. A  sztregovai völgy már
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jobban kialakult, vízgyűjtő területe is nagy és kiterülő, de vannak el- 
szűkűlő szakaszai a medeneeszerű kitágulások közt, aszerint, hogy kemé
nyebb vagy lazább kőzeteken halad át. A  völgyek bevágódása és a plató 
széjjel tagolása rohamosan halad az, erdőírtáisokkal kapcsolatban; így  a 
sztregovai környék ma már jóformán kopár és a platórószleteknek egyre 
kisebbedé felületein a szántóföldek is mind szűkebbre zsugorodnak.

IH. Hasznosítható anyagok.

Területünk változatás képződményei közt gyakorlatilag felhasz- 
nálható anyagok ns vannak.

A  vulkáni tufa- és breccsaképződményeknek egyes keményebb és 
fagyállóbb rétegeit több helyen épületkőnek fejtik, de csak kis mérték
ben, mert anyaguk nem a, legjobb minőségű, azonkívül a közlekedési 
viszonyok sem kedvezőek.

Nagyobb jelentőségű és a nagy fogyasztás szempontjából is 
számbajövő anyag a miocénkori széntelepeket fedő homok, amely helyen- 
kint, tiszta kvarcliomofi. úgy hogy értékesítésére már egy vállalat is ala
kult, iparvasúttal és homokmosóval. (Erdőipar r.-t.)

Az agyagrétegek közül a mélyebb oligocénkori rétegek a kerámiai 
ipar céljaira elég jó anyagot nyújtanak, bár a meglevő néhány kis tégla
égető nem ezt, hanem a homokos felsőoligocén agyagokat, illetőleg a 
löszös lejtőtörmeléket használja fel. Kerámiai célokra még a szén fedő
rétegeinek agyagmárgás és a schlier agyagos képződményei is szániba- 
jöhető lehetőségeket nyújtanak.

Két sajátosabb hasznosítható anyagról kell még megemlékeznem. 
Egyikük a felsőesztergályi felsőmediterránkori foszforitos homok. Ezek 
a homokos rétegek elég nagy kiterjedésűek és vastagok. Áthúzódnak a 
szomszédos völgyekbe is, de foszforit tartalmuk valószínűleg nem lesz. 
mindenütt kielégítő, mert utóbbi, úgy látszik, a tengeri eredetű gerin
ces maradványokban gazdag, homokoskaviosois rétegekhez, a cápafogas 
rétegekhez van kötve, ezek pedig sehol oly nagy mennyiségben nem talál
hatók, mint a felsőesztergályi Takiarov-vízmosásban, illetőleg annak is 
csak egy bizonyos kavicsos rétegében.

Tehát a foezforitkutatások ezen a környéken ha nem is zárják ki 
a siker lehetőségét, de vérmes reményekkel sem kecsegtetnek, mert a fosz
foritos anyag elterjedése nem szembeszökő vagy könnyen észrevehető, 
hanem sok feltárást és elemzési kísérletet igényel.

E vidéknek úiásik érdekes értékesíthető anyaga az alsóesztergályi 
mangános érc, helyi néven „brusztyin“ , amelyet a kékkői hegy lábánál

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentései 1917—19. 7
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elterülő szántóföldeken, (schlier márga az altalaj) az eke felhány, a lakos
ság pedig összegyűjt és a gácsi fazekasoknak elad. Ez az anyag való
színűleg törésvonalakon feltörő egykori hévforrásokból származik. Hogy 
vannak e belőle nagyobb tömegek, azt a mai viszonyok közt eldönteni 
nem lehet.

A  legfontosabb és legértékesebb anyag azonban a lignites barna
szén, amelynek, bár eddigi kutatásai, különösen néhány fúrásban, nem 
jártak kielégítő eredménnyel, mégis oly lehetőségeket nyújt, amelyek 
megérdemlik az újabban reájuk terelődött érdeklődést. A z  oligocén fekű- 
jében, Csatár .és Galábon táján legutóbb is (régebben is) történtek fúrá
sok, de ezeknek eredményét nem sikerült eddigelé megtudnom. A  kapott 
adatok hézagosak, egymásnak és egyéb tapasztalatoknak is ellentmon
dóik, úgy hogy belőlük egyelőre semmiféle következtetést levonni nem 
lehet. Az eddig ismert és tanulmányozott nógrádi ily  rétegbeli mély
fúrások (Losonc— Balassagyarmat) adatai, ha nem is. zárják ki. de nem 
teszik va.lószinűvé nagyobb kiterjedésű széntelepek létezését. Amennyi
ben az oligocén fekűje is tartalmazna ezéntelepeket, ez új lehetőségeket 
nyitna meg nemcsak itt, hanem más tájakon is.

Jelentésem befejeztével hálás köszönetét mondok a m. kir. Földtani - 
Intézet igazgatóságának, hogy szíves volt alkalmat és módot adni mun
kám folytatásához. Azonkívül köszönetét kell mondanom M ic h a l o v ic s  
B é l a  theologus úrnak, volt tanítványomnak, kti tudománypizeretetiből 
heteken át volt lelkes kísérőm és kalauzom az általa jól ismert vidéken és 
átsegített azokon a nehézségeken, melyek a mai körülmények között az 
idegen elé tornyosulnak. Fogadják még köszönetemet M ic h a l o v ic s  E m il  
alsózellői és L h k a c s e k  I s t v á n  felsőesztergályi tanító urak, továbbá PÁz- 
m á n d y  E n d r e  alsóesztergályi jegyző úr, S c h o l c z  J. moskófalvai ev. lel
kész úr és 'Sz a t h m á r y  B é l a  losonczi adóellenőr úr, kik szíves vendég
látásukkal és közbenjárásukkal támogattak munkámban.


