
A SÁMSONHÁZA KÖRNYÉKI MIOCÉN ÜLEDÉKEK 
FÖLDTANI ES ŐSLÉNYTANI VISZONYAI.

Jelentés az 1938/39. évi felvételekről.

Irta: d r .  B o g s c h  L á s z l ó ,  egyetemi magántanár, egyetemi
adjunktus.

t
A m. kir. Földtani Intézet Igazgatóságának 715/1938. és 

590/1939. sz. rendelete folytán 1938. július 18. és augusztus 31, 
valamint 1939. május 30. és június 13. között őslénytani gyűjtési 
munkálatokat végeztem Sámsonháza környékén. Feladatom elsősor
ban az itt előforduló kövületanyag begyűjtése és a lelőhelyek 
geológiai viszonyainak lehetőleg aprólékos tisztázása volt. A nyolc 
heti munka folyamán főleg a Sámsonházától É-ra, ÉK-re és K-re 
fekvő területet jártam be részletesen. Sámsonházától Ny-ra mind
össze néhány átnézetes bejárást végeztem.

Bejárásaim során az őslénytani anyag begyűjtése mellett fel
vételi munkát is végeztem s elkészítettem a Sámsonháza-Márkháza- 
Irtáspuszta -  Kisterenye - Kányáspuszta - Sámsonháza közti terület 
geológiai térképét is.

Ez a terület a Pásztó 4863/2 jelű 1 : 25.000 mértékű térképlap 
K-i felének É-i sávján és a Salgótarján 4763/4 jelű 1 : 25.000 mé
retarányú térképlap K-i felének déli részén helyezkedik el.

A terület felépítése.

A fent körülhatárolt terület felépítésében a pleisztocén és 
holocén képződményeitől eltekintve csak középső és felső miocén 
rétegek vesznek részt. A terület legidősebb tagja a helvéciai kori 
slír. Ez a képződmény csak a terület K-i résziében, a Meszes-tetőtől 
K-re eső részeken fordul elő nagyobb területen, míg a Ny-i felén 
csak kisebb foltokban mutatható ki. Így megtalálható a Sámsonházai
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Várhegytől É-ra levő 352.8 m. magas domb DNy-i alján, ahol két 
KÉK-NyDNy-i vetősík között jön fel kb. 230 m. magasságig. Az 
előbb említett két vetősík között az északibb a slír mellett az ande
zittufát hozza be. Ezt az andezittufát egy, az előbbivel párhuzamosan 
haladó vetősík határolja, melynek É-i oldalán megint megjelenik 
a slír. Márkháza Ny-i szélén, valamint a községtől É-ra levő rész 
ugyancsak slíres terület. E slír kibukkanásoktól K-felé azután mind 
csak fiatalabb képződmények fordulnak elő mindaddig, míg a Me
szes-tető ÉK-i részén levő forrás közelében végighúzódó ÉNy- 
DK-i irányban haladó vetősík mentén a slír megint meg nem jele
nik, majd innen kezdve K-felé nagyobb területet összefüggően 
borít el.

A slír mindenütt a jellemző általánosan ismert kifejlődésben 
lép fel, a felszínen a mállott rész vékony cserepek alakjában jelent
kezik. Legfelsőbb rétegei kemények; leginkább ezekben a felső ré
tegekben fordulnak elő kövületek, melyek azonban csak apró tö
redékek, vagy meghatározhatatlan kőmagvak alakjában jelentkez
nek. A kőzet kifejlődése, kövületszegénysége., az előforduló kövület
maradványok megtartási állapota és alakjai teljesen megegyeznek 
a Piliny-Endrefaiva-Litke környékén tapasztalt viszonyokkal. Az 
itteni kifejlődésnek az ottanival való azonossága nem kétséges. Bár 
a kövületmaradványok megtartási állapota annyira rossz, hogy pon
tosabb meghatározás egyáltalában nem lehetséges, a kőzettani te
lepülési és kövületelőfordulási viszonyok alapján a teljes azonosság 
az előbb említett területek slírjével egész határozottan, felismerhető.

A helvéciai slir legtöbb helyen a helvéciai-tortonai határon 
kitört andezites erupciók termékei települnek. Nagyobb területet 
ezek a képződmények csak a sámsonházai Várhegy környékén és 
Szentkút körül borítanak.

Minthogy az eruptivumokat d r . J u g o v i c s  L a j o s  pro
fesszor úr tanulmányozta részletesen, azért ezeket a képződménye
ket itt nem is ismertetem, annál is kevésbbé, mert kövületgyüjté- 
seim nézőpontjából csak azok a tufás rétegek jönnek tekintetbe, 
amelyek már az eruptivus sorozatnak a legtetején települnek. Eze
ket pedig kőzettani kifejlődésük alapján már joggal tárgyalhatjuk 
a tortonikum üledékei között.

A Cserhát ezen K-i részében a tufás sorozat közvetlenül a hel
véciai slírre települ, míg távolabb ÉNy-felé, a Nógrádszakál vidéki 
területen a slír és eruptivus képződmények között vannak azok a
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kövületes rétegek, amelyek páratlan szépségű, határozottan tortónai 
kori faunákat szolgáltattak. így tehát a zagyvavölgyi andezites 
erupcióknak valamivel hamarabb kellett megkezdődniük, mint az 
ipoly völgyieknek.

A Sámsonháza környékén található tortónai üledékek rendkívül 
változatos kifejlődésben lépnek fel: homokos, agyagos, márgás és 
meszes üledékek egyaránt előfordulnak. Néhány feltárásban pon
tosan követhetjük a fáciesváltozásokat, amelyek aránylag feltűnően 
gyorsak.

Egyik legszebb feltárás Sámsonháza É-i végében van. Itt a Kis- 
zagyva jobb partján van a faluban Kraljóka néven emlegetett kút, 
amely mellett a következő rétegsorozatot találjuk.

Legalul az andezit van, amelyre nagyon kemény mészkő települ. 
Ennek a kemény mészkőnek vastagsága alig több 20 cm-nél. Erre 
rakódott azután az a képződmény, amelyet N o s z k y  és S t r a u s z  
mint pernás padot említenek. A pernás pad kevésbbé kemény mész
kőből áll s a Pernák rendkívül nagy mennyiségét tartalmazza. Ezek 
a Perna maradványok valósággal egymás hegyén-hátán fordulnak 
itt elő, csaknem az egész réteget a Pernák építik fel. A pernás 
padra azután ismét keményebb mészkő rakódott le, melyben főleg 
Lithothamniumok fordulnak elő,, de itt-ott Bryozoa maradványokat is 
találunk benne. Ezután finom, laza homokkő következik. Ebben a 
laza homokkőben csak rossz megtartású és közelebbről meg nem 
határozható Pecten töredékek vannak. Ennek a laza homokkőnek a 
rétegzettsége nem egyenletes, néhol szinte keresztrétegződésre em
lékeztet. Egyes padjai puhábbak, mások ismét keményebbek. A 
benne előforduló Pecten maradványok általában fészkekben fordul
nak elő. Ez a réteg felsőbb részeiben meszes homokkővé alakul át, 
amelyben már Lithothamniumok és itt-ott Bryozoák is előfordul
nak. A meszesedés egyre erősebbé válik s végül is megint Litho- 
thamniumos mészkőbe megy át a rétegsorozat, melynek bő Litho- 
thamnium tartalma mellett feltűnően gazdag a Bryozoa faunája is. 
Erre azután elég tekintélyes vastagságú, kissé zöldes színű homok 
települ, mely csaknem teljesen meddő. Csak a legfelsőbb részeiben, 
ahol a homok kissé megint meszesebb lesz, találhatók elvétve apróra 
törött és így meg nem határozható Pecten maradványok. A réteg
sort ismét lithothamniumos mészkő zárja le.

Az egyes rétegek vastagságát a mellékelt szelvényen arányo
san tüntettem fel. (1. ábra.)

32*
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1. ábra. — Abb. 1.

Szelvény a Kiszagyva-szoros D-i oldalán, a falu vége és az ú. n. Kraljóka kút között. 
Profil an der Südseite des Kiszagyva-Durchbruehes am Nordende der Ortschaft.

1 =  Andezit.
2 =  Lithotharaniumos kemény mészkő.
3  —  Pernás pad.
i  =  Lithothamniumos mészkő.
5 =  Finom, laza homokkő,
ti =  Meszes homokkő.
7 =  Lithothamniumos mészkő, sok

bryozrával.
8 =  Homok, zöldes színű.
9 Lithothamniumos mészkő.

1 =  Andesit.
2 —  Harter Lithothamnienkalkstein
3 =  Pernabank.
í —  Lithothamnienkalkstein. 
ó  —  Feiner loser Sandstein, 
fi —  Kalkiger Sandstein.
7 —  Liihothamnienkalkstein mit

zahlreichen Bryozoenresten.
8 =  Grünlicher Sand.
9 =  .Lithothamnienkalkstein.
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A rétegek konkordánsan dőlnek 9h30’ irányban kb. 15°-os dő
lésszöggel.

A feltárást magát egyébként a mellékelt fénykép is szemlélteti. 
(2. ábra.)

Ennek a feltárásnak a hasonmása van meg a Kiszagyva túlsó 
oldalán is, majdnem pontosan szemben a Kraljóka-kúttal, a 207. sz. 
ház udvarában. A feltárás rétegsora itt annyiban különbözik a Kis-

2. ábra. — Abb. 2.

A »K raljóka« nevű kút melletti feltárás. 
A ufschluss neben dem Brunnen »K raljókat'.

zagyva jobb oldalán levőétől, hogy itt közvetlenül az andezitre me
szes, homokos, még vulkáni termékeket is tartalmazó réteg rakódott, 
mely a Kraljóka mellett — valószínűleg a kedvezőtlenebb feltá
rási viszonyok miatt — nem látható. Ennek a rétegnek csak egyik 
részében sikerült néhány kövületmaradványt, közelebbről meg nem 
határozható Ostrea és Pecten-töredéket találni. E rétegek vastagsága 
mindössze kb. 20 cm-t tesz ki. Erre azután mintegy 12—15 cm vas
tagságban kemény mészkő következik, amelyre egy m vastagságban 
homokos üledék rakódott le. Ebben a homokos üledékben kövület- 
töredékek, köztük Bryozoa maradványok is előfordulnak. A homo
kos képződményben néhány meszes csík fordul elő, melyeknek a 
vastagsága azonban mindössze 2—5 cm között váltakozik. Ezután 
következik a pemás pad, amelynek a kövülettartalma azonban nem 
annyira bőséges, mint az átellenben levő parton. A pernás pad fö-



502 BOGSCH

lőtt azután ismét a kemény mészkő következik, amelynek a vas
tagsága mintegy 1.2 m-t ér el. E fölött azután — ugyanúgy, mint a. 
kút melletti feltárásban -—■ a homokos képződmények csoportja kö
vetkezik, melyekben itt-ott rossz megtartású kagyló és csiga marad
ványok láthatók. A kövekező tag kemény, mintegy V2 m vastag 
mészkő, amely fölött megint kövületes,, meszes, homokos réteg kö
vetkezik, mintegy 3/i m vastagságban. Ezután kb. 5 cm vastagság
ban hófehér, késsel könnyen faragható meszes réteg rakódott le, 
amely fölött azután megint hömokos képződmény zárja le a réteg
sort.

Ennek a feltárásnak a csapás- és dőlésiránya már amennyiben 
a rossz rétegzettség mellett megállapítható, megegyezik a Kraljóka 
melletti feltárás csapás- és dőlésirányával.

A ház udvarának a most ismertetett feltárása fölött azután a 
rétegsor folytatódik a hegyoldalban. A rétegsor kemény, vékonyabb 
mészkőpadok és vastagabban fejlett homokos rétegek váltakozásá
ból áll. A homokos rétegekből, különösen közvetlenül a mészkő pa
dok alól, helyenként több kövület került elő.

A hegy — mely a Várhegytől D-re fekszik — 269 m. magas
ságig emelkedik. Ny-i oldalán, a Márkháza felé vezető út fölött, az 
andezitre erősen tufás, meszes, homokos képződmény települ, mely
ben a kövületek aránylag gyakoriak, de megtartásuk gyenge. Ural
kodnak az Ostreák, köztük az Ostrea frondosa-hoz hasonló alakok 
és a kistermetű Pectenek. A Pectenek gyakran csak lenyomatok 
formájában jelennek meg. Általában jellemző erre az előfordulásra, 
hogy a kövületek csak a mállott felületeken jelentkeznek, míg a 
mészkő friss törési felületei meddőknek látszanak. Ezen réteg fölött 
azután mind a 269 m-es magaslaton, mind pedig magán a Várhe
gyen kemény „foraminiferás“ mészkő következik, melyben makró- 
faunát nem találtam.

Az egész feldolgozott területnek a legfontosabb kövületlelő
helye a sámsonházai Várhegytől ÉÉK-re emelkedő 352,8 m magas, 
a régi kataszteri térképeken Miteller-pusztának nevezett hegy 
DNy-i oldalában van. Itt a völgy holocén üledékei fölött a helvéciai 
slir jelenik meg, amely mintegy 230 m magasságig jön fel. Rajta 
vékony andezittufás réteg települ, amelyre kövületekben párat
lanul gazdag üledék következik. Ez a kövületes üledék, amelynek 
faimáj ár ól már Strausz is megemlékezik, valószínűleg átmosott 
tufás képződményből keletkezett. Benne törpefauna található, 
amely mind kagylókban, mind pedig csigákban rendkívül gazdag.



SÁMSONHÁZA 503

A kitűnő megtartású héjas példányok legszebb mediterráni faunán
kat szolgáltatják. Az előkerült nagy anyag pontos és részletes ős
lénytani feldolgozása hosszú időt vesz igénybe. Ez az oka annak, 
hogy jelen közleményemben nem foglalkozom a faunákkal rész
letesebben, minthogy ezeket együttesen egy nagyobb monográfiában 
szándékozom feldolgozni. Itt csak annyit szeretnék még megjegyezni 
a Miteller-puszta DNy-i oldalában levő kövületlelőhelyről, hogy 
faunájában a csigák mintegy 309 fajjal szerepelnek (Nerita Turri- 
tella, Clanculus, Antilla, Conus nemek a leggyakoribbak), míg a 
kagylók fajszáma kb. 80 körül lesz (ezek között a Lucina, Venus, 
Circe, Ervilia, Glycymeris fajok az uralkodóak). A kagylókon és csi
gákon kívül csaknem minden más állattörzs is képviselt.

A lelőhely rétege felsőbb részében már nem tartalmaz olyan 
nagy bőségben kövületet. Itt viszont már nem is a törpefauna talál
ható meg, hanem nagy alakok fordulnak elő, különösen Venus, 
Glycymeris és Conus fajok.

E réteg fölött azután kemény mészkő következik, melynek 
szintén jelentékeny kövülettartalma van, ez azonban csak a már mál- 
lottabb felületen mutatható ki. A friss törési felületeken a kövüle
tek itt is alig, vagy egyáltalában nem ismerhetők fel. Az aránylag 
vékony mészkőpadra nagyobb vastagságban megint homok települ, 
mely azután a magaslat tetejéig megtalálható. A meszes homokban 
még egy kemény mészkőpad fordul elő, mely mind kőzettani, mind 
pedig őslénytani nézőpontból teljesen megegyezik az előbb említett 
mészkőréteggel.

A nagyszerű megtartású kövületeket szolgáltató lelőhelytől 
pár lépéssel É-felé haladva, ugyanez a kövületes réteg látható. De 
a kövülettartalom itt nem annyira bőséges. Ezen a helyen főleg a 
Nerita picta uralkodik, ritkábban a kis Venusok, Circék és Erviliák.

A Miteller-puszta nevű domb D-i oldalán mindenütt már csak a 
tortónai komplexusnak azokat- a magasabb képződményeit látjuk 
feltárva, amelyek a kövületes, átmosott, tufás rétegek felett fek
szenek. Általában a meszes rétegek uralkodnak itt, úgyhogy az egész 
hegyoldal fehéres színben tűnik fel. Homokos rétegek is előfordul
nak, melyeknek a színe azonban a mésztartalomtól szintén fehéres. 
Néhol kemény mészkőpadok települtek közbe. Érdekes az a tiszta 
fehér, krétaszerű képződmény, mely 6—8 cm vastag padok alak
jában lép fel. A hegyoldal rétegsorában meszes agyagok is láthatók, 
melyek igen vékony, lemezes szerkezetet mutatnak. A rétegek 
aránylag elég csekély., mintegy 8°-os szöggel 7h irányban dőlnek.
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Meg kell emlékezni még arról a homokos képződményről is, mely 
közvetlenül a lemezesen elváló meszes agyag alatt, kb. 240 m ma
gasságban fordul elő. Benne számos meszes folt van. Ez a képződ
mény talán úgy tekinthető, mint a hegyoldal DNy-i részén fellépő 
kövületes réteg teljesen kilúgozott része.

A felsorolt rétegekben a kövületek ritkák, inkább csak a mész
kövekben jelentkezik a lajtamészkőre jellemző fauna néhány 
alakja, de ezek megtartása is nagyon rossz.

A Miteller-puszta nevű domb D-i lejtője vetősik mentén ala
kult ki. Ezzel magyarázható, hogy a domb alatt húzódó árok 
K-Ny-i irányú részében a torkonikum magasabb szintjeit képviselő 
képződményeket találunk. Kb. 150 lépéssel az árokban látható kis 
forrás fölött márgás agyag van, melyben meglehetősen gazdag 
fauna található. A faunában nagyon gyakori a Pecten cristatus, 
Venusok, Pinnák, valamint az Aporrhaisok. Az árokban mintegy 
40 lépéssel továbbhaladva megtaláljuk ennek a rétegnek a fedő
jét is, mely azonban már jóval meszesebb, úgyhogy meszes agyag
nak minősíthető. Ebben is előfordulnak kövületek, de ritkábban s 
megtartásuk sem olyan jó. Még tovább haladva olyan feltárást is 
találunk, ahol a márgás agyag fekvőjét is megtaláljuk. Ez a fekvő 
sötétszürke zsíros agyag, mely kövületekben szintén gazdag. Itt is 
főleg a Pecten cristatus uralkodik a Venusok mellett. (Már most 
szeretném megjegyezni, hogy Venusok legtöbb példánya az általam 
Nógrádszakálról leírt Venus cfr. islandicoides-re emlékeztet.) Ebben 
a feltárásban megvan a márgás agyag is, valamint ennek meszes 
fedője is. A rétegek erősen töredezettek, vékony, pados elválást 
mutatnak, látszik, hogy erőteljes tektonikus hatásokat szenvedtek. 
A rétegek 15°-os szög alatt 18  ̂.felé dőlnek.

A most említett árok azután D-É-i irányban folytadódik. Ma
gasabb részeiben hatalmas konglomerátum látható. Ezt a konglo
merátumot eredetileg diluviálisnak gondoltam. N o s z k y  J e n ő  
azonban cserháti térképén szarmatának jelöli. N o s z k y  felfogása 
annál is valószínűbb, mert e fölött még vékonyabb padban rendkí
vül kemény, kovásodott mészkő fordul elő. Ennek a kemény, ková- 
sodott mészkőnek a hasonmását megtaláltam Irtás-puszta környé
kén is, ahol édesvízi csigák találhatók benne nagy számmal.

A Miteller-puszta Ny-i oldalának felépítéséről a következőket 
mondhatjuk: A majortól — melyet a sámsonházaiak a mostani tu
lajdonos ragadékneve után Vescsec-pusztának neveznek — néhány 
lépésnyire D-felé 5h— 17h irányban húzódó vetősík van. A vetősík
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tói D-re ugyanaz a rétegsor települ, mint, amilyet a remek kövület
lelőhely kapcsán már említettem. A vetősíktól É-ra fekvő területen 
pedig az andezites erupciók termékei — tufái jelentkeznek, melyek 
itt elég nagy foltban mutathatók ki. Az andezittufák határát É felé 
újabb vetősík határolja, mely az előbbivel párhuzamosan halad. Az 
andezittufákra itt is mindenütt a tortonikum változatos rétegsora 
települ.

Tovább É felé haladva a Vescsec-pusztához legközelebb eső 
rövid, ÉNy-DK-i irányban lefutó árokban — sajnos nem szálban 
álló kőzetben —- hatalmas korálltörzsek találhatók. Ezután több 
ágra szakadó árokrendszer következik, melynek legdélibb ágában 
kb. 235 m magasságig a helvériai slír mutatható ki. 270 m-ig 
azután andezittufa következik, amelyre azután a változatos tor- 
tónai sorozat települ. E sorozat meszes homokkal kezdődik. Kb. 
275 m magasságban kemény, meszes, tufaelegyrészeket tartalmazó, 
finomszemű homokkő jelentkezik, amelyben andezittufa közbetele
püléseket látunk. Ez a képződmény egy vastag padban vasrozsdá
tól egészen barnás színű. Az árokrendszer többi tagjában nagyjá
ból hasonló viszonyokat látunk.

Még tovább É felé haladva Márkháza határába érünk. A 
községtől É-ra árok indul ki ÉK felé, mely 3 ágra oszlik. Ez az 
árok teljesen feltárásmentes. Az árokrendszer és Márkháza között 
azonban elég jelentékeny nagyságban jelentkezik a helvéciai kori 
slír, mely egy 5—17h csapásirányú vetősík mentén — miként már 
említettem — mintegy 320 m magasságig jön föl. A vetősík másik 
oldalán meszes homok, majd lajtamészkő található.

A márkházai temető és a 407 m-es háromszögelési pont közötti 
területen mindenütt a lajtamészkő van meg. Itt a rétegek 10h 
irányban dőlnek. Ez a dőlés a 370 m magasságban fekvő kőbányá
ban látható legjobban, ahol az erősen tördezett rétegek meredeken 
dőlnek. A temetőtől a csúcs felé húzott egyenes vonalon haladva 
330 m magasságig nem túlkemény mészkövet találunk. Erre 330 és 
340 m között erősen biotitos, már jóval keményebb mészkő tele
pül, tele kövületnyomokkal. 340 m-en felül erre hófehér, nagyon 
kemény mészkő következik, melyben csak Ostrea cserepek és né
hány Pecten töredék található. Felsőbb részeiben a kövületek csak 
a közbetelepült tufás részekben találhatók. Innen egy, egyelőre 
még meg nem határozott cápafog került elő.

Márkházától D-re, a Budahegy tetején andezit konglomerátum 
van, melyben helyenként jókora andezittömbök is találhatók.
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N o s z k y  ezt a konglomerátumot a felső miocénba helyezi. A hegy 
további feltárásait a megfelelő árokrendszer ismertetése alkalmával 
már tárgyaltam.

Ezekben ismertettem a Sámsonházától É-ra elterülő vidék föld
tani viszonyait. Mint láttuk, ezen a területen főleg a tortónai kép
ződmények játszanak fontos szerepet,, míg az alatta fekvő helvéciai 
slír és a fedőjében előforduló fiatalabb rétegek csak alárendelt je
lentőségűek.

Sámsonházától Szentkút felé haladva már a fiatalabb képződ
mények jutnak szerephez. Az ú. n. Szálláska-völgyben, a kúttól ÉK- 
felé pár lépéssel tovább haladva a patak balpartján levő nagy fel
tárásban alul kb. 2 m vastagságban durva konglomerátum van, 
amelyre mintegy Va m vastagságban nagyszemű, eléggé összeálló 
homok települt. Erre azután kékesszínű agyag következik, amelyben 
kövületnek nyomát sem találni. így azután ennek a rétegnek pontos 
korát ezideig nem sikerült meghatároznom. N o s z k y  térképén 
meotiszinek jelöli ezt a képződményt. A felső miocén kor minden
esetre nagyon valószínű, bár az sem lehetetlen, hogy itt már alsó 
pliocénnal van dolgunk. A részletes feldolgozás esetleg mikrofaunát 
szolgáltathat, amelyik azután a réteg korát pontosan eldöntheti.

A Szálláska-völgyben tovább haladva Szentkút irányában, kb. 
300 m magasságig ezt az anyagot találjuk meg. Ebben a magasság
ban hatalmas vetősík konstatálható,, melynek Szentkút felőli oldalán 
a tortónai komplexus következik. A rétegsorozat agyagos, majd 
tiszta homokból áll, amelyet a tető közelében a lajtamészkő vált fel. 
A lajtamészkő a hegy Ny-i oldalában mélyebbre is lehúzódik a vető
sík mentén s az ú. n. Forrókút közelében több helyen is fel van 
tárva. Kövületek helyenként nagy mennyiségben fordulnak benne 
elő, de ezek a. kövületek a kőzetből nem. szabadíthatok ki. Leggyako- 
riabbak a Conusok és kistermetű Pectenek. A mállott mészkőfelüle
ten azonban ezeken kívül a jellegzetes lajtamészkő faunának rend
kívül sok alakja ismerhető fel. A friss törési felületeken a kövületek 
itt sem látszanak.

A Szálláska-völgy és Szentkút között emelkedő dombon kb. 310 
m magasságban gyűjtőaknát készítettem, amelynek homokos réte
géből számos, de aránylag rossz megtartású kövület került elő. 
Ebben a homok rétegben főleg a Lucinák uralkodnak.

Szentkút környékén a terület felépítésében kizárólag az andezit 
komplexus és a tortónai sorozat vesz részt. így a Szent-László- 
forrástól Irtáspuszta felé vezető út elején, mindjárt a forrásnál levő
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kanyar után, agyagos, kissé tufás réteget tártak fel az útépítéssel, 
mely 10h irányban dől. Ennek a rétegnek az anyaga, ha egy ideig 
napon fekszik, megvilágosodik és megkeményedik. A kövületanyag 
nagyjából megegyezik a Miteller-pusztától D-re húzódó árokban ta
lált faunával, tehát valószínűleg ez is a tortónikum magasabb szint
jét képviseli.

A Szent László-forrástól É felé kiinduló árokban alul még agya
gos üledékek találhatók, amelyekre azután tufás, durva homok tele
pül. Mészköves rétegek is előfordulnak. Az agyagos rétegeket kivéve 
csaknem valamennyi képződményben bőven találhatók kövületek, 
de ezek megtartása,, legalább is a sámsonházai kövületlelőhelyhez 
viszonyítva, aránylag nagyon gyenge. A magasabb árokrészekben 
már lajtamészkő található, de ez kövületekben jóval szegényebb. A 
iajtamészkőkomplexusban helyenként bryozoás padok iktatódtak 
közbe.

Szentkútról Szúpatak felé haladva a mélyút bevágásában a hel- 
véciai slír van meg. Ugyancsak a slír látható a Meszes-tető Szúpatak 
felőli oldalon is a szupataki templomtól 19 irányban. A slír fölött 
a tortónai komplexus következik. Tufa itt nem látható, csak kissé 
tufás, könnyű mészkő, ami fölött azután homokos réteg van. Ez a 
homokos réteg 330 m körüli magasságban észlelhető. Elég sok kövü
let van benne, főleg Ostrea fajok és Dentaliumok. Erre a homokos 
rétegre finom, agyagos mészkő következik, amelyre azután kemény 
mészkő települ. 340 m magasságban a kemény mészkő 28°-kal dől 
14h felé. Kb. ugyanebben a magasságban kissé É-abbra, nagyobb kő
bánya nyílik, melyben agyagos, meszes, krétás képződmény fordul 
elő. Ebben a lágyabb kőzetben kemény mészkőpad közbetelepülések 
vannak. A kőbánya feltárásában kisebb szenes foltok is megfigyel
hetők. A kemény mészkőpadokban a tipikus lajtamészkő alakoknak 
rossz megtartású maradványai, nagyobbrészt csak lenyomatai lát
hatók. Innen kezdve a Meszes-tető 421,4 m-es háromszögelési pont
jáig mindenütt a kemény lajtamészkő van meg. Ugyanez a képződ
mény látható azután a Meszes-tető Ny-i és É-i oldalain is, néhol a 
tortónai komplexus lágyabb üledékeibe való közbetelepülésként. A 
Meszes-tető ÉK-i részében, kb. a forrás magasságában jól meg
figyelhető egy 10h—22h irányban lefutó vetősík. Ettől a vetősíktól 
K felé a helvéciai slir uralkodik nagy területen. Ennek a meglehe
tősen nagy területnek a feltárási viszonyai elég gyengék. Ahol azon
ban valami kibukkanik, ott mindenütt a slír látható. Benne helyen
ként kövületnyomok is vannak. Ezek a kövületnyomok a Piliny kör
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nyékén kifejlődött slir legfelsőbb részében előforduló kövületekre 
vallanak.

Visszakanyarodva a Meszes-tetőhöz, illetőleg ennek most már 
D-i, Szentkút felőli oldalára, itt 260 m magasságig az andezittufa- 
komplexust találjuk. A rátelepülő tortónai sorozat tufás, homokos, 
meszes taggal kezdődik itt is. Erre durva homok jön tufanyomokkal. 
Ezt a réteget a Strausz-féle úgynevezett Szent László-rétegekkel 
azonosíthatjuk. Mintegy 270 m magasságban ebből a rétegből kagy
ló n\7om (Tapes?), Pirula cornuta és Natica maradványok kerültek 
elő. Fölötte hemzsegnek a kimállott Bryozoa törzsek. Kissé K felé 
haladva, nagyobb kőbányát találunk,, mely még a hólyagos szerke
zetű eruptivumot tárja fel. A hólyagos szerkezetű eruptivum fekvő
jét és fedőjét egyaránt tarka tufa alkotja. A Meszes-tető felsőbb ré
szében azután itt is a lajtamészkő uralkodik.

A Szentkúti Kolostortól a Remetelak felé vezető meredek ös
vény alján még szintén az eruptivus komplexus látszik. Utána a tor
tónai rétegsorozat következik, még pedig finom, homokos taggal, 
melyre azután kemény mészkő települ. A Remetelaknál megint a 
homokos képződmény uralkodik, melyből N o s z k y  é s S z a l a i  sok 
Crinoideát említ. E fölött azután megint a kemény mészkő követke
zik egészen a hegy tetejéig.

A Meszes-tető DNy-i oldalán a Szentkúttól a Szent László-forrás 
felé vezető úton az andezittufa van feltárva, még pedig meglehető
sen változatos kőzettani kifejlődésben. A forrás bejárata előtt a tufát 
8—20h irányú vetősíkok szabdalják. A forrástól É felé kiinduló árok
ban, mintegy 150 m-nyire a forrástól, az árok falának magasabb ré
szeiben, durva, homokos, tufás réteg van,, mely a forrás mellett a 
kocsiút mentén is látható. S t r a u s z ezeket a rétegeket nevezte 
Szent László-rétegeknek. Az ároknak ez a lelőhelye szolgáltatta 
Szentkút környékén aránylag a legjobb kövületeket. Ebben a fauná
ban a kagylók uralkodnak a csigák felett. A csigák között a 
Buccinum és Turritella nemek gyakoriabbak, míg a kagylók között 
leginkább a Pectunculsu, majd a Venus és Azor nemek képviselői. 
Feltűnően sok ebben a rétegben a rákmaradvány.

Irtás-puszta környékén, a szántóföldek szélén, rendkívül ke
mény, kovásodott mészkődarabokat találunk. Ezek szépen csengő 
hangot adnak kalapáccsal megütve. Belőlök aránylag nagytermetű 
édesvízi csigáknak a maradványai gyűjthetők meglehetősen nagy 
számban. Ezt a kéződményt, sajnos, sehol sem sikerült szálban meg
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találnom. Valószínűnek látszik azonban, hogy két vetősík között elég 
széles pásztát épít fel ez a felső miocén (?) képződmény a Budahegy 
és Irtás-puszta között.

összefoglalás.

A terület felépítésében a helvéciai slír, andezit, andezittufa, a 
tortónikum különböző kifejlődésű rétegei és ezek fedői szerepelnek 
a pleisztocén és holocén üledékein kívül. A slír a Cserhát területén 
ismeretes jellegzetes kifejlődésében lép fel, nagyon szegényes és 
rossz megtartású faunával. Az andezitek és tufáik — helyenként 
tetemes vastagságban — szintén jelentékeny szerepet játszanak ezen 
a vidéken. Legnagyobb kiterjedésben azonban a tortonikum meszes, 
agyagos, homokos üledékei vannak meg, melyek őslénytani néző
pontból is a terület legfontosabb képződményeit képviselik. Külö
nösen' a tufás rétegek gazdagok kövületekben, melyek egyik kifej
lődése a páratlanul gazdag sámsonházai faunát is szolgáltatta. A tor
tonikum fedőjében előforduló konglomerátumok, kovásodott mész
kövek és agyagok pontos kora eddig nem volt megállapítható. Való
színűleg a felső miocént képviselik.

Tektonika.

A területet több vetősík keresztezi. Ennek folytán a terület tö- 
réses szerkezetet mutat. A fővetősíkok általában ÉNy—DK irányban 
futnak le, de ezenkívül gyakoriak a KÉK—Ny—DNy-i irányú vető
dések is. E két főirány mellett más irányban lefutó, rövidebb vető
síkok is kimutathatók a területen. A vetődések pontos korát nem 
sikerült kimutatni. Csak annyi kétségtelen,, hogy ezek a törések 
tortonikum utáni mozgásoknak tulajdoníthatók.

Hasznosítható anyagok.

Hasznosítható anyagok nézőpontjából elsősorban az eruptivus 
komplexusra kell a figyelmet felhívnunk, amely mind útburkolásra, 
mind pedig építésre több helyen szolgáltat elsőrendű anyagot.

Ezek mellett az anyagok mellett még a lajtamészkő komplexus
ban több helyen előforduló nagyon finom, krétaszerű betelepüléseket 
kellene a hasznosítás nézőpontjából közelebbről megvizsgálni. Ezek 
a képződmények ugyanis elég tekintélyes mennyiségben fordulnak 
elő a területen s így esetleg iparilag is valami módon felhasznál
hatók.
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Legfontosabbnak tartom azonban a nágybátonyi Sulyom-hegy 
andezitjében . előforduló petróleum nyomokat, továbbá azt a tényt, 
hogy egy mélyfúrás, mely a Szentkuti-kolostortól a Szent László- 
forrás felé vezető út 4-es kilométer kövei fölött mintegy 100 lépéssel 
a patak jobb oldalán van, víz és olajszag mellett földi gázt is szol
gáltat. A földi gáz meggyujtva néha 8— 10 percig is ég. Állítólag a 
környék többi mélyfúrásai is mind szolgáltatnak több-kevesebb 
földi gázt.
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