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(Jelentés az 1934. évi országos, részletes geológiai felvételekről.) 

írta: N o s z k y  J e n ő  dr.

A Magyar Királyi Földtani Intézet Igazgatósága megbízott a 
Vác—Kósdi, Csővár—Nézsai és Romhány—Petényi mezoos-eocén
hegyrögök, ill. elsősorban a körültük levő, fiatalabb rétegekből felépí
tett területek részletes földtani térképezésével. Ennek alapján a nyár 
végén bejártam a szóbanforgó területet, amely a rétsági: Zóna 14. — 
Rov. X X . ÉK-i (4862/2) és a váci: Zóna 14. — Rov. X X . DK-i 
(4862/4) jelzésű, i:2j.ooo-es lapokra esik. Az új felvételek Kösd, Rád, 
Penc, Szendehely, Ősagárd, Keszeg, Nézsa, Csővár, Nőtincs, Rétság, 
Alsó- és Felsőpetény, Legénd, Szente, Debrecsény, Kisecset, valamint 
Bánk és Romhány (egyes részei) területeit foglalják magukba. Ehhez 
járulnak azután a múlt évek folyamán, szénkutatási nézőpontból álta
lam már bejárt és a mostani felvétel keretébe beilleszthető: Bánk, Rom
hány, Kétbodony, Szátok, Tereske és Érsekvadkert területei, amelyek 
révén és ezen lapok keleti és déli részén végzett régebbi (193i-i, ill. 
1913-i) országos részletes felvételeimmel (25, 12.) a Vác—romhány i 
i:75-ooo-es lap keleti része, az ÉNy-on levő Tolmács és Borsosberény 
határainak kivételével, a felvételeket befejeztem. A fenti két község 
területei könnyen megközelíthetők, mert a vasút mellett fekszenek és az 
átnézetes bejárás, ill. felvétel szerint elég egyszerű felépítésűek, úgyhogy 
bármikor rövid idő alatt befejezhetők. A kitűzött főcélt: t. i. a hegyrö
gök, — amelyeket V a d á s z  1908-ban külön monográfiában (10.) írt le, 
— környezetének, ill. köpenyegének megismerését és térképezését azon
ban teljesen befejeztem.

* Az „1933—35. Évi Jelentésiben megjelent felvételi jelentések folytatása.
Szerk.
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Természetesen igyekeztem, lehetőség szerint, magukat a hegyrögö
ket is, főkép hegyszerkezeti nézőpontból, helyszíni szemle alapján 
számbavenni és az újabb, eléggé módosított és javított i:25.ooo-es vezér
kari lapokra átdolgozni, s így összeegyeztetni környezetükkel. Azon
ban a tektonikai nézőpontból igazán klasszikus hegyrögök pontosabb 
viszonyainak kinyomozásáról és feltüntetéséről legnagyobb sajnálatomra 
kénytelen voltam most lemondani, másirányú feladatom miatt. Ezért 
nagyon szükséges volna, — a térképeknek, még az újaknak is, (a nehéz, 
erdős terep következtében még mindig csak sematikus térképek) — szá
mos fontos részletet, illetőleg a tényleges méreteket fel nem tüntető, 
vagy erősen eltorzító volta miatt, különösen a Naszálról, — legalább 
5-—6 hosszirányú és a megfelelő számú keresztszelvénynek műszeres 
(bemérési alapon való) felvétele, hogy így a megfelelő nagy méretű:
io.ooo-es, vagy j.ooo-es lapon pontosabban is feltüntethetők legyenek 
az ott észlelhető (ill. szereplő), hegyszerkezeti finomságok is.

Ezek alapján azután a rendes körülmények közt szokásos, földtani 
megközelítések is ellenőrizhetők lennének, ami egy ilyen, fővárosközeíi 
és nemcsak tudományos, hanem gyakorlati'nézőpontból is nagyfontcs- 
ságú területre vonatkozólag (amely erre igazán alkalmas), nagy nyere
sége lenne a magyar föld geológiai megismerésének.

A felvételi idő alatt kísérőim voltak: P e j  a G y ő z ő  d r., makói 
reálgimnáziumi tanár; azután i f j .  N o s z k y  J e n ő  dr., debreceni 
egyetemi tanársegéd és S z a 1 a i T i b o r  d r ,  nemzeti múzeumi őr 
urak, akik az egyidejű szelvényfelvételek munkájában önállóan is dol
goztak velem. Ez a magyarázata, hogy több mint 300 km2 az újonnan 
felvett terület; amellett, hogy különösen a peremeken — (mint említet
tem) — lehetőség szerint a bonyolult hegyrögöket is bejártuk és tér
képeztük.

I. A TERÜ LET R ÉTEG TA N I V ISZO N YÁ É

A felvett területen észlelhető, földtani képződményeket, kifejlődé
sük sorrendjében, a következő táblázat mutatja be, képződési koruk, 
jellegük és elterjedésük feltüntetésével:

a) A hegyrögökben.

1. F. triász — a carniumi emelet. Mészkőképződmények. Nyomok
ban a csővári Pokolvölgyben.

2. F. triász — f. carniumi emelet. Helyenkint szaruköves, raibli 
faciesű mészkő; a csővári rög alsó szintjeiben.



A  D U N A B A LP A R T I HEGyRÖGÖK 475

3. F. triász — noricumi emelet. Dolomitok; a csővári hegy tetején 
és pár kisebb, elszórt foltban; továbbá a Naszál déli oldalán.

4. F. triász — rhaetiai emelet. Dachstein jellegű mészkő; mind a 
három nagy rögben. A  kisebbek zömét is ez alkotja. A liásztól az 
eocénig hézag, tehát szárazulat.

5. K. eocén magasabb szintjébe (auverziumi em.) sorolt, de a paleo- 
cénba is sorolható széntelep; agyagos szárazföldi fekvő- és félsósvízi, kö- 
vületes márga fedőrétegeivel. A kosdi területen több ponton, — fúrás, 
ill. bányaművelet révén feltárva.

6. F. eocén-bartóniai em. Mészkő és márga. Mind a három nagy 
rögben, de a nézsai-, meg a petényiben: a kisebbekben is.

7. F. eocén-ludiai em. (v. priabóniai em.). Kovásodott és bitumenes 
márgapalák. A szendehelyi kis rögben, továbbá a romhányiban és a né- 
zsaiak több pontján.

8. A. oligocén-liguriai em. Szárazföldi agyag és egyéb töremlék. 
Mind a három nagy rögben és a kisebb roncsokban is; különösen a szen
dehelyiben.

9. Liguriai-rupéliai em. Alsó részében szárazföldi, de felső részében 
már tengeri ingressziós, durvább-finomabb metamorfizált homokkő. Mind 
a három nagy rögben, de a kisebbekben is.

b) A rögök körüli köpenyben.

1. A. oligocén-liguriai em. Szárazföldi törmelék és erősen metamor
fizált, agyagos-homokos „Flárshegyi homokkő“  képződmény.

2. K. oligocén-rupéliai em. „Kiscelli“  jellegű anyagok és agyag-már- 
gák. A képződmények mélyebb részeiben és helyenkint a rögök diapir 
köpenyegén (Romhány—Naszál) kibúvásban is.

3. F. oligocén-cattiai em. Fíomokkő, agyagos-homokkő, ritkábban 
konglomerátum, váltakozva kisebb-nagyobb vastagságú agyag és agyag- 
márga rétegekkel. Nagy, vízszintes és függőleges elterjedésű takarót 
alkot az egész területen.

4. Mélyebb k. miocén-helvéciai em. Váltakozva homokos, kavicsos és 
márgás rétegek. A DK-i Börzsöny-nyúlvány vulkanikus takaróinak fek
vőjében; az f. oligocén területeken foszlányokban.

5. Magasabb k. miocén-tortónai em. Amfibolandezit tufák és bre;- 
csák. A DK-i Börzsöny nyúlványokban.

6. Flasonló korú — Pyroxen andezit résvulkáni kitöltés Kisecsettől 
E-ra, mint a cserháti Szanda-vonulat végső nyúlványa.

7. Fiatalabb pliocén. Terraszkavics nyomok. Vác É-i oldalán.
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8. Ó-pleisztocén. Kavicsos törmelék és rétegezett löszféleségek. 
Dunai terraszkavicsok. Az előbbiek több ponton észlelhetők.

9. Üj-pleisztocén. Terraszkavicsok és normális löszféleségek. A  lösz 
általános elterjedéséi a terraszokon, hasonlóképpen az oligocén-miocén 
takarók lankásabb, ÉK-i lejtőin.

10. Fiatal, édesvízi mészkő roncsa. A DNy-i, naszálaljai határvető 
mellett.

1 1 .  Ó-holocén. Terraszkavicsok és futóhomokos, laza képződmé
nyek. A terraszkavicsok általános elterjedésűek; a futóhomok pedig Vác 
alatt és az Alsó-Lókosvölgyben, Szátoktól É-ra lépnek fel nagyobb 
elterjedésben.

12. Új-holocén. Folyó, patak, hordalék, ártéri, stb. öntésképződ
mények és lejtőtörmelékek. Főleg a folyó és patakvölgyekben észlelhetők.

A képződmények részleteit illetőleg, a hegyrögöket alkotó képződ
ményekkel részletesen foglalkozott V a d á s z  munkája (10.). A 
Naszálra vonatkozólag K u b a c s k a  főkép a kosdi bányászat révén 
napfényre került, számos új adattal egészítette ki azt, (22.) Ezért csupán 
a néhány, újabb észlelési adatot közlöm itt.

1. így L e g á n y i  F. Egerből — a csővári raibli mészkövek
ből, a Pokolvölgy mély szurdokának aljában — az alsó carniumi. 
Trachyceras aonoides szintre valló Daonellákat gyűjtött elég bőven, a 
múlt évtizedben a M. Kir. Földtani Intézet részére.

2. A Naszál egyetlen dolomitrögének elhelyezkedését sikerült vető
vonalainak bemérése révén pontosabban megállapítani a főkúp keleti ol
dalának legmélyebb részletében.

3. A Dachstein mészkőből néhány új, kisebb foltot sikerült találni 
a részletesebb bejárásnál, Nézsánál és A.-Peténynél, ahol a takaró kép
ződmények alól kibújnak. Az itteni magas triász képződmények egyré- 
szének a mélyebb szintekbe való tartozandósága mellett szóló adatok — 
ezideig még nem kerültek elő

4. Az intermédiás (bartóniai em.) mészkőből, ill. márgából a kósdi 
„Pádimentum“ bányában és alatta, a bányakutatásoknál létesített bevágá
sokban sikerült néhány új — eddig az irodalomban nem közölt — érde
kes fauna elemet találni. így Pentacrinus nyéltagokat, összelapított Echi- 
nusokat, több Brachiopoda fajt, azonkívül sok, igaz hogy legfeljebb 
génuszokra meghatározható, Molluszka kőbelet.

A bartóniai emelet rétegeit megtaláltuk a kosdi nagy vetőtől Ny. felé 
is. Még pedig a Hárshegyi homokkövet fejtő nagy bányától DNy-ra, 
vagy 300 m-re. Ott hosszúkás háromszögletű beékelődések alakjában, 
az elválasztó vetőkbe beékelten, helyezkednek el a dachstein mészkő és
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a hárshegyi homokkő között. Sőt még tovább Ny-ra is megvannak. 
Egyelőre azonban csak leguruló törmelékben észlelhettük. Azonkívül na
gyobb kiterjedésben vannak meg az Alsópetényi Kőhegy ÉK-i oldalán és 
tetején, valamint a romhányi Délhegy DK-i oldalán levő, újonnan ész
lelt dachstein mészkő foltokkal kapcsolatban.

5. A  naszáli, stb. hárshegyi homokkő képződmények általam ész
lelt, mélyebb szintű feltárásai is csupa terresztrikumra valló nyomokat 
szolgáltattak. Ellenben V i t á l i s  S á n d o r  d r.-nak sikerült a múlt 
években a Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. nagyszabású, szénkutatási 
munkái alkalmából, a kosdi Padimentum bányától DNy-ra eső, hárs
hegyi homokkő rögökkel borított részen kövületes, tengeri kifejlődést 
is találni bennük. E réven a budavidékiekkel való analógia itt is tel
jessé válik.

A romhányi rög hárshegyi homokköve keleten valamivel kisebb 
elterjedésű, mint a régebbi térképek feltüntetik. Ezt — egy, nagyjából 
ÉD-i irányú vető emeli ki itt, a 220 m-es háromszögelési pont nyugati 
oldalán. Ellenben nyugaton kb. 3 km-rel tovább húzódik: egészen Bánkig. 
Végső nyúlványát a Lókospatak, kis völgyszorulatot alkotva, át-, illetve 
lefűrészelte. Ezen a nyugati, alacsonyabbra vetett részleten azután 
megvannak a nyomai a rupéli-cattiai takarónak is; mégpedig részint 
mint a Szarvasárokban közvetlenül a hárshegyi homokkőre, részint 
pedig, amint azt a romhányi Üjszőlők árkában látni, a felemelt, keleti 
rög mellé települtem Igaz, hogy a három hórás dőlésből következtetve, 
ez is rajta van a bánki részlet lesüllyedt északi ligurikumján; még ha 
rátelepülését nem is látni közvetlenül a vastag lösztakarók alatt.

• A bánki hegy É-i oldalán, az Alsó malom felé torkolló, mély völgy
ben hatalmas agyagbánya van. Ez az agyag a hárshegyi homokkőbe 
települt, rendszerint világosszürke színű, de vörösen zöldes árnyalatok
ban is megjelenő, szárazföldi : úgynevezett tűzálló agyagképződmény. 
Ebbe, amint a déli bányában jól látni, egy kb. 20— 30 cm. vastag, 
nagyobb terjedelmű, jócskán palás szénlencse települt. A szénlencsének 
kisebb-nagyobb kivastagodásait, de még inkább elvékonyodásait is ész
lelték a tárókkal feltárt részeken. E völgytől kelet felé, egy kisebb árok 
aljában, a romhányi határnál is megvan ez a szárazföldi agyag, de 
már széntelepülés nélkül. Megvan az agyag még Felsőpeténynél, a 
„Romhányi hegy“  kúpjának keleti oldalán levő, nagy bányában, szin
tén szén nélkül. Itt, az alatta levő kőbánya és a felette levő hegyoldal 
tanúsága szerint, a szárazföldi agyagbetelepülés a „Hárshegyi homokkő' 
komplexus középmagas nívójába tartozik. Hogy több betelepülés van-e 
az agyagból, vagy csak egy, — annak megállapítását nagyon megnehe
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zítik a lapos hegyhátakon és lejtőkön levő, hatalmas lösztakarók. Ezért 
itt is szükséges volna a kisebb oldalárkoknak pontosabb bemérésekkel 
kapcsolatos felvétele, annál is inkább, mert jórészt összefüggő erdő 
borítja a területet s így a térszínrajz meglehetősen hibás. Ilyen felvétel 
alkalmából valószínűleg még néhány újabb dachstein- és eocén mészkő
folt is előkerülhet a homokkőtakaró alól. Hasonlóképpen a Romhányi 
rög délkeleti folytatásában, az alsópetényi „Kőhegyen“  megfelelő rész
letkutatás — új hegyszerkezeti és rétegtani részleteket tárhat fel.

A medence, illetőleg a rögköpeny képződményeivel, amelyek lega
lább is a felszínen, aránylag elég egyszerűek, részletesebben kell foglal
koznom. Annál is inkább, mivel a terület szerkezeti viszonyainak meg
ítélése szempontjából fontos és összehasonlításra alkalmas képződmény 
kevés van.

A külszín régibb képződményei, — egyetlen pontot, a kosdi árok 
találkozását kivéve (ott a bánya fölött az eocén márgás mészkő bukkan 
itt ki, amelyre az alapvető, első fúrást létesítették) — oligocén-korúak 
s legfeljebb DNy-on állanak fiatalabb miocén képződményekből.

i. A kosdi szénbányászat és a vele kapcsolatos kutatófúrások, ame
lyek újabb adatait K u b a c s k a  A.  dr.  és V i t á l i s  S. dr.  bocsáj- 
tották rendelkezésemre, — amiért is e helyt is köszönetemet kell kife
jeznem, — a régibb, vagyis eocén-korú képződményeket is jócskán feltár
ták már több ponton. Mégpedig már a szorosabb értelemben vett meden
cekifejlődés egyes részein. így a mind tudományos, mind pedig gyakorlati 
szempontból nevezetes képződményre, a teljesség végett is, ki kell vala
mennyire terjeszkednem. Annál is inkább, mert ennek tagjai — a mé
lyebb eocén szintek — voltaképpen a szorosabb értelemben vett horsz- 
tokról hiányzanak. Csupán a transzgressziós településű felső eocén, a 
bartóniai korú intermédiás (a Nummulina fabianii P r « v e r  régebben 
használt megjelöléséről elnevezve) mészkőrétegek vannak meg, illetve 
észlelhetők rajtok. A  széntelep és kísérő rétegei az ott telepített fúrások
ban rendszerint már teljesen kiékelődtek.

A medencében azonban a régebbi eocén transzgresszióknak, ha 
talán kifejlődés és vastagság tekintetében nem is, de jelentőségre nézve 
kiváló képződményei vannak, t. i. a magasabb közép eocénnak, az 
auversiumnak a szárazföldi, tarka-agyagos szénfekvőjével, szenével és 
a brakkvízi, molluszkadús szénfedőjével szereplő képződményei, ame
lyeknek adatait Kubacska munkája elég kimerítően tárja elénk (22.). 
Ezeknek további elterjedése, illetőleg kifejlődése azonban a rögök közt, a 
medence mélységeiben legalább is igen valószínű. Bár a nagy mélysé
gekben, amelyekre lesüllyedtek, ez ideig még a tényleges előfordulású
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kát nem igazolták. A kutató fúrásokat ugyanis, mihelyt azok azt a mély
séget elérték, amelyen alul már jelenleg nem gazdaságos a bányaműve
let, abba is hagyták, még akkor is, ha már az eocén magasabb tag
jait elérték.

A szárazföldi, agyagos szénfekvő rétegeket és magát a szénképződ
ményeket, amelyek édesvízi mészkőrétegek közé települnek be, — (akár
csak a pilis vörösvári és esztergomi szénterületen) — az újabb kutatá
sok megkísérelték az eocén mélyebb részeibe elhelyezni a régebben 
megállapított, közép eocén (auversiai em.) helyett s így az eocén szén
képződéseket egységes mozzanatnak felfogni. A tarka szárazföldi fekvő
anyagok felső kréta volta körül a múlt évtized elején sok vita folyt. Az 
újabb észlelők azonban csak az eocén mellett foglaltak állást. (18, n ,  
22. és 26.) A lejjebb helyezés természetesen mélyebb szintbe nyomná le a 
félsósvízi fedőrétegeket is; az auversiai em. magasabb szintjéből.

A bányafeltárások és előfúrások alapján 130 m vastagságúnak 
talált felső eocén-bartóniai emeletbeli mészkövei és agyagmárgái az egyes 
területeken meglehetősen erős facies eltéréseket mutatnak.

A magasabb felső eocén szintből: a ludiai rétegekből (Priabonikum) 
a felszínen csupán Nézsától délre észlelhettem olyan metamorfizált, 
márgás képződményeket, mint amilyeneket a diapir, feltörési rögökön 
magukon is több helyen lehet találni. (Keszeg, Szendehely.)

Az alsó oligocén-ligúri képződmények voltaképpen a rögöknek 
érdekes és sok tekintetben még mindig talányos képződményei, t. i. 
ezek rendszerint csak a rögökhöz kapcsolódva észlelhetők. így pél
dául a kosdi fúrásokban, ahol az eocén telep felett a naszáli viszonyok 
alapján vagy pedig a szorosabb értelemben vett kosdi viszonyokat véve, 
(„Padimentum“ bánya, stb.) várná az ember a hárshegyi homokkövet; 
több új és régi fúrásban, amelyek pedig az eocént elérték, nem találták 
meg a megfelelő jellegzetes kifejlődésben, ill. talán — nem tudták elvá
lasztani a jelentéktelenebb vastagságú, lazább, homokos aequivalens 
képződményeit a rájuk következő rupéli-alsó kattiai képződményektől 
Kivált a vízöblítéses fúrásoknál szokásos egyszerűbb, ill. gyors meg
figyelésekkel, ill. megállapításokkal. Az utóbbi talán a használatos fú
rási eljárásnak is betudható.

Ellenben a Naszál ÉK-i oldalán a szendehelyi, ill. ősagárdi fúrások
ban, Katalinvölgytől északra, nem is nagy mélységben, megvolt a triász 
mészkő és a rupéli-kattiai képződmények között a jellegzetes hárshegyi 
homokkő is. Vagyis ezek alapján a fúrásokban — azokkal a nehéz
ségekkel, amelyeket a hárshegyi homokkő szokott okozni — aZ' úgyneve
zett medenceképződményeknél is számolni kell.
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A ligúriai képződmények legszebb feltárásai a szendehelyi völgy
ben észlelhetők. Az itteni előfordulás ugyan szorosabban véve, föld
tanilag egy, a Naszáltól elvágott mellékrögszámba megy, de morfoló
giailag már bele tartozik a nagy oligocén-miocén takarónak a rögök 
között kifejlődött üledék kitöltésébe, amely a környezet tanulsága 
szerint alapos vastagságban borította volt el a szendehelyi kis sziget
két és csak a fiatal eróziós folyamatok bevágódásai hozták fel újabban 
a napfényre. Itt a számos természetes és mesterséges feltárásban pom
pásan látható, hogy az egyenetlen felületű, valódi karsztos jellegeket 
mutató dachstein-mészkő hepe-hupás felszínére, ill. annak mélyedéseibe 
hogyan települnek bele a szárazföldi tarkaagyagok, stb., amelyeket 
később a vetődéseken felbuggyanó hévvizek, stb. erősen metamorfizál- 
tak. És azt is, hogy mint takarja le ezeket transzgressziósan a hárs
hegyi jellegű homokkő. Az utóbbinak a fedőjét, vagyis a rupéli-kat- 
tiai képződményekkel való érintkezését is jól észlelni a vidéken: a Ka- 
talin-völgy árkának északi oldalán, a Monyókrét felé vezető völgy
szorosban.

2. A középső oligocén-rupéli képződmények a budavidéki kis- 
celli agyagoknak megfelelő szintű, mélyebbvízi: t. i. nem parti, hanem 
neretikus faciesű agyagok volnának. Ezeket a balassagyarmati artézi 
kút 290— 553.7 m-ig, tehát 264 m vastagságban tárta fel, (15) az 
Ipolyvölgyben. Zömüket területünkön a tovább tartott és tovább ÉK-re 
haladó, alsó kattiai tengerrészeknek nagy vastagságú képződményei 
legnagyobbrészt alaposan eltakarták, úgyhogy többnyire csak a rögök 
körül lehetett pár helyütt valamennyire észlelni őket.

így a Naszál mellett, a Látóhegy alatt levő útszorosban, a löszök 
alól kibukkanva, s a budai kiscelli agyaghoz eléggé hasonló, agyagos 
márgákban találtam meg a faunisztikailag legjobban megfelelő képződ
ményt belőle. A körülbelül negyed kg-nyi agyag iszapolási maradékából 
a rengeteg, furcsa formájú, limonitos konkréción kívül a következő fora- 
miniferák kerültek ki: (37. sz. próba.)

Haplophragmium acutidorsatum H  a n t k. (3 drb.)
H aplophragmium latidorsatum B o r n e m ( =  rotundidorsatum 

H a n t k.) (5 drb.)
Plecanium elegáns H  a n t k. (1 drb.)
Cornuspira piolygyra Rs s .  (2 drb.)
Truncatulina cfr. pygmea H  a n t k. (1. drb.)
Cristellaria sp. (1 drb.)
A Naszál ÉK-i oldalán, az erdőben elágazó út alsó ágából vett,

21. sz. mintából:
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Gaudryina cfr. Reussi H a n t k .  (i drb.) (Kopott.)
Cristellaria cfr. limbosa R  s s. (6 drb.)
Cristellaria sp. (2 drb.)
Clavulina Szabói H a n t k .  (1 drb.)
Haplophragmium acutidorsatum H a n t k .  (1 drb.)
Reguláris pcbinoidea töredék (igen kopott).
A Naszál DNy-i oldalán, a határvető alatt levő útbevágásból vett,

18. sz. mintából:
Clavulina Szabói H a n t k .  (3 drb.)
Haplophragmium acutidorsatum H a n t k .  (2 drb.)
Nodosaria bacillum D e f r. var. minor H a n t k .  (1 drb.)
Cristellaria (Robulina) princeps R  s s. (1 drb.)
Truncatulina cfr. grosserugosa G ü m b .  (x drb.).
Ezek helyzetileg is, mint a diapir rögöktől felemelt, vető közelé

ben levő tagok megfelelnek a mélyebb rupéliai szintnek és őslénytanilag 
is a budai kiscelli agyag leggyakoribb faunaelemeit tartalmazzák. Csu
pán abban különböznek, hogy nincsen olyan nagy foraminifera gaz
dagság bennük, mint amit a tényleges budavidéki, kiscelli agyagokban 
megszoktunk. Ennek okára később fogunk rámutatni.

A mélyfúrások anyagát vidékünkről, sajnos, nem sikerült meg
kapni, Egyébként a helyzetüknél fogva feltétlenül kattiai képződmények 
közé sorolható üledékek közt is vannak olyan foraminiferás agyag- 
márgák, amelyek faunaelemei közt sok a budai középső oligocénra 
emlékeztető alak. (27.)

A  kiscelli agyagot, — mint V a d á s z  írja (10. p. 163), K o c h  A. 
professzor közlései alapján — „több ponton megfúrták már régebben a 
Naszál bérctől délre és délkeletre, továbbá Alsópetény körül is‘c.

A .Naszálvidéki előfordulásokon kívül a Romhányi-hegy északi 
oldalán, a Romhány községnél tálálunk olyan agyagos képződménye
ket, amelyek helyzetüknél fogva is bele tartozhatnak a rupélikum szint
jébe. Így a nagy kőbányák alatt levő mély, K —Ny-i irányú árokban 
levők, amelyek iszapolási maradékában, — mint V a d á s z  közli, (10. 
p. 163.) — a Clavulina Szabói sem ritka.

Ettől É-ra, kb. másfél km távolságban, Romhány ÉK-i oldalán a 
temető alatt épült, új házak udvarán a hegyoldal bevágásaiban észlel
hetünk tömött, kékesszürke, mállottan sárgás, repedési lapjain fényes 
fekete, mangános bevonatú agyagmárgákat. Ezekből kb. 200 gr-os min
tát megiszapoltam 1933-ban, azonban nem találtam meg benne a kis
celli agyagra jellemző faunagazdagságot. Csak néhány, meglehetősen 
kérdéses szerves maradványtöredéket. Ezért a nyári, újabb gyűjtésem-
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bői innét K u l c s á r  K. dr. volt szíves megiszapolni a Földtani
Intézet laboratóriumában, az ő nátronlúggal való feltárásos módszeré
vel, szita nélkül, csupán ülepítve, ioo gr-nyi mintát. Ebből azután 
elég bőven került ki, igaz, hogy csupa aprótermetű, foraminifera. Vagyis 
az általam használt, fél rnm-es nyílású, iszapoló szitán az apró fora- 
miniferák, úgy látszik, mind eltávoztak az öblítő vízzel. Ez magyarázza 
meg azután azt is, hogy az előbbi mintákban is csupa nagy, x—3 
mm-es alakot kaptam és az apróbbakból pedig jóformán semmit.

A romhányi foraminifera-faunát azután M a jz o n  L. d r. volt 
szíves meghatározni:

Az iszapolási maradékban igen kevés, finomszemű kvarcsze
met talált. A fossziliák a következők:

1. Astrorhiza sp.
2. Haplophragmium acutidorsatum H a n t k.
3. Haplophragmium latidorsatum B o r n e m . ( =  H. rotundidorsa- 

tum H a n t  k.)
4. Cornuspira involvens R  s s.
5. Cornuspira cfr. polygyra R ss .
6■ Triioculina sp.
7. Lagena sp.
8. Nodosaria radicula L ám . (—Beyrichi Bornem.)
9. Nodosaria badenensis d’O rb . (Kicsi, kopott példány).
10. Nodosaria sp.
ix. Dentalina sp.
12. Marginulina glabra d‘Orb (=  M. subullata H a n t k.)
15. Cristellaria (Robulina) inornata d’O r b.
14. Cristellaria (Robulina) arenatostriata H a n t k .
í j .  Cristellaria (Robulina) inarnata d’Orb.
16. Cristellaria nov. sp. (Igen érdekes apró alak).
17. Cristellaria cfr. rotulata L ám . (— Robulina cfr. depaupe- 

rata R s s.).
18. Textularia carinata d’O rb .
19. Textularia budensis H a n t k .
20. Verneuilina sp.
21. Bolivina nobilis H a n t k .
22. Bolivina punctata d’O r b. (— B. antiqua d’O r b.J
23. Cassidulina crassa D’O rb .
24. Bolinima truncata G ü m b.
25. Uvigerina pygmea d’O rb .
26. Globigerina bulloides d’O r b.
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27. Globigerina bulloides d’O r b. var. trilobita R ss .
28. Sphaeroidina bulloides d'O r b. ( — austriaca d’O r b.
29. Pullenia sphaeroides d’O r b. (=  P. bulloides d’O r b.
30. Pullenia quinqueloba R ss .
3 1 .  Truncatulina cryptomphala R ss .
32. Truncatulina cos tata H a n t k .
3 3 .  Truncatulina reticulata C  2  j  z.
34. Truncatulina Dutemplei d’O r b.
35. Truncatulina Ungeriana d’O r b.
36 .7 ’ runcatulina osnabrugensis M ü n s t.
37. Truncatulina propinquia R s s .
38. Rotalia Soldani d’O r b.
39. Pulvinulina affinis H a n t k .
40. Pulvinulina pygmea H a n t k .
41.  Nonionina umbilicatula M o n t a g u .
Leggyakoribb közöttük: a Cassidulina crassa d’O r b., Bolivina 

punctata d’O r b., Globigerina bulloides d’O r b. (igen apró, kopott pél
dányok), Rotalia soldani d’O r b. és Hapiophragmium latidorsatum 
B o r n e m .  Érdekessége az előfordulásoknak a Nodosaria és Dentalina 
fajokban való szegénység és a Clavulina Szabói H a n t k .  faj hiánya. 
(Volt még benne három Ostracoda teknő töredék és egy aprócska halfog.)

F r a n z e n a u  1892-i munkájában (6.) azt írja, hogy Romhány 
községben ásott, 8 méteres kútból kikerült zöldes, mállottan sárgás 
agyag kb. 10 gr-jának iszapolásából egész csomó foraminiferát kapott, 
néhány elpiritesedett Vaginellán kívül. A Vaginellák ma is megvannak 
a M. Nemzeti Múzeum gyűjteményében és belőlük mélyebb tengeri 
szintekre valló viszonyokra lehet következtetni. F r a n z e n a u  az észlelt 
42 fajból 19-et talált közösnek a budai kiscelli agyagéval. Közöttük 
megtalálta volt a Clavulina Szabóit is, azonban csak igen apró formák
ban. (Meg keli itt jegyeznem, hogy a másik nógrádi előfordulásban a 
Salgótarján közelében levő, Kishartyán vidéki agyagokban a Clavulina 
Szabóit azonban hiába kerestük. H a r m a t  és P o r a  bányaigazgató 
urakkal). Mindezek a faunák tehát a kiscelli agyagnak valamennyire 
megfelelnek; a naszálvidékiek a budaiakra jellemző, nagytermetű ala
kok tekintetében is. Csak most már a jellegzetes, kattiai képződmények 
közé települt agyagokat kell majd ebből a nézőpontból pontosan 
átvizsgálni.

Ugyanis a környéken, a rögtől jó távolról, Pusztalőkösről említ 
H a n t k e n  (3. és 5.) kiscelli agyag foraminiferákat: a puszta udvarán 
ásott kút agyagából kikerülteket. (A Pusztalőkös tulajdonképpen a mai
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Lókoscsárdát jelenti, amely, ott van, ahol a Vác-kassai országút a Lókos- 
völgyet átszeli.) Itt azonban már a rétegtani helyzet is más lévén, hiszen 
a környezetben mindenütt, hasonló szintmagasságokban, vagy közel fölötte, 
a magas kattikumba tartozó, homokköves képződményeket lehet ész
lelni, úgyhogy az ottani agyagot sem lehet máshová helyezni, mint a 
kattikumba. A pár egyező foraminifera az elég közeli szintű és faciesben 
hasonló képződményben nem lehet vezérkövület. Hiszen ilyen kiscelli 
agyagképű, foraminiferás agyagok, — amint azt az 193 i-i jelentésemben 
megírtam, — az idevágó térkép DK-i részén lévő, jól feltárt, összefüggő 
szelvényekben bőven találhatók a homokkövek közé települve. Különben 
is, ma már a foraminiferák szintjelző értéke, különösen az egyeseké s 
különösen, ha csupán rájuk vagyunk tekintettel és a rétegtani helyzet sem 
támogatja őket, nagyon minimális. Hiszen, mint egyszerű szervezetek 
könnyen tudnak alkalmazkodni és a kisebb elváltozásokat hosszú időn 
át is könnyen eltűrik (9.).

A rupéli képződmények elválasztása tehát az alsó kattikumnak 
meglehetősen hasonló, legfeljebb valamivel homokosabb, átmeneti jellegű 
agyagjaitól — melyek a felsőbb szintekben is vissza-visszatérnek — még 
a legszorgosabb laboratóriumi, illetve faunisztikai vizsgálatok alapján is 
nagy nehézségekkel jár. Még kevésbbé lehet ennélfogva a határt odakünn 
a természetben pontosan megvonni közöttük, — különösen, mint itt is, a 
nagy eltakartság mellett, ahol igazi, összefüggő szelvényt nem kapni. 
Ezért is a két emelet képződményeit, legalább egyelőre, kénytelen voltam 
összefoglaltan feltüntetni a térképen.

3. A felső oligocén-kattiai képződmények alkotják területünkön a 
hatalmas lösz stb. takarók alól kibukkanó, régibb lerakodások oroszlán- 
részét. Vastagságuk legalább is 300—400 méterre tehető. Azonkívül az is 
igen jellemző rájuk, hogy mind a függőleges, mind pedig a vízszintes 
elterjedésükben jelentős faciesváltozásokat mutatnak. 1926-i munkámban 
(24.) ezeket „Egymással váltakozó, agyagos-homokos facies név“  alatt 
foglaltam össze: a környezetben észlelt viszonyok és a pár, átnézetes szel
vény alapján, amiket a Galgavölgy és a Börzsöny között addig alkalmam 
volt bejárni. Ezt a megállapításomat az 193 i-i, valamint az idei észlelé
seimmel megerősítettnek látom. A kattiai képződmény, amelynek legmaga 
sabb szintjeit a bejárt területen már nem találjuk meg, mert az erózió 
elvitte, változatos, és erősen ingadozó mélységű, regressziós irányzatú ten
gernek üledéke. Találunk benne mindenféle képződményt, kezdve a leg
finomabb szemű anyagoktól, az elég durva, kavicsos konglomerátumokig. 
Faunisztikailag is nagy a változatosságuk. Ostreás, anómias, durvább, 
helyenként kavicsos homokkövek és homokok, azután vékonyabb heju
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puhatestűeket tartalmazó slires, agyagos homokkő képződmények, külö
nösen pedig homokos és kevésbbé homokos agyagok észlelhetők benne. Az 
utóbbiak — amint említettem is már — facies tekintetében nagyon hason
lók az előbb tárgyalt kiscelli agyagokhoz. így pl. a rádi hatalmas feltárá
sok lerakodódásai, a templomdomb keleti és nyugati oldalán — ahol az 
agyagban ritkaságszámba menően a képződmények dőlését is jól lehet ész
lelni (2 hóra io° csupán) — egészen hasonlók a kiscelli agyagokéhoz. 
Azonban bennük csupán néhány, apró foraminiferát, azonkívül pár külö
nös formájú szerves maradványtöredéket tudunk kiiszapolni, a gazdag 
foraminifera-fauna helyett. Igaz, hogy szitás módszerünkkel, a legaprób
bak bizonyára eltűntek az elfolyó vízzel.

A jobban feltűnő képződményekben, pl. Nézsától DK-re Cerithium 
rnargaritaceumokat lehet találni az ottani homokosabb rétegekben, Nézsá
tól ÉK-re pedig a községi téglavető agyagjába települt homokkőlencsék 
igazán kövületdúsak. Különösen sok bennük, de igen töredező, mállóhéjú 
(mert aragonitos) a Turritella cfr. Sandbergeri faj. Jobban felismerhetők 
még benne az apró Ostrea cyathula Lám. fajhoz tartozó alakok. A többi 
kövület rendszerint már képződéskor felismerhetetlenségig összemorzsoló
dott. A durvább kavicsos képződményekben, vagyis a hullámverésre val
lókban, különösen a nagyobb Ostreák szerepelnek. Legdúsabb lelőhelyüK 
ösagárdtól É-ra egy kis homokbánya. Egyébként a kattikumnak aránylag 
legszebb és leggazdagabb faunáját a Csellőteparton (kosdi országút mel
lett) lévő, kis kőfejtőben lehet észlelni. Igaz, hogy az ostreákon kívül itt is 
csak többé-kevésbbé megtartott kőbelek alakjában vannak meg a mol- 
luszkák, amelyek közt a Lucina-gazdagság a feltűnő.

A magasabb tagok (pl. Diósjenő, Galgavölgy), ahol a Pectunculus 
obovatusok és a Cerithium margaritaceumok nagy gazdagságban jelennek 
meg, itt nem voltak észlelhetők. Ki kell azonban emelnem itt is, hogy a 
kövületekkel jellegzett rétegek aránya a sorozatban legtöbbször alig éri el 
az 1 —2°/o-ot. A többiben nincsen kövület; legalább is nincs — szabad
szemmel észlelhető.

A Naszál alján lévő mély árokban Vác felé, a kattikumot, mint 
K u b a c s k a  kimutatta (22.), a Pecten arcuatusok bőséges fellépése jel
lemzi. A Naszáltól É-ra azonban, egészen az Ipolyig, a feltárásokban 
aránylag nagyon kevés a kövületes képződmény.

Az agyagok közé Rád és Penc környékén vastagabb, 20—30 m-es 
homokkőpadok is települnek, amelyek azután a vidék arculatában is jel
lemző meredekfalú és a feltördeléseik révén egymással párhuzamos 
dombsorokat hoztak létre.
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4. A miocénből a középső rész mélyebb szintjének, a helvétikumnak 
képződményei szerepelnek a terület DNy-i részén főképpen; az amfibol- 
andezittufa és breccsa komplexus fekvőjében.

Az itteni helvétikum úgy kőzettanilag, mint őslénytanilag igen vál
tozatos képződmény. A legnyugatibb részen, a dióshegyi szelvényben a 
kattikum felett a durvább, homokos kavicsosréteggel kezdődik. Ezeken 
kissé meszes, pados homokkőben Pecten praescabriusculus-féleségeket ész
lelni nagy bőségben: azonban csak pár méter vastagságban. A pectenes 
rétegek felett, az országút feltárásában konkordáns településű, homokos 
márgás képződmények vannak, amelyben a püspökhatvani, magas helvé
tikum briozoás rétegeihez hasonlóan, rengeteg kisebb-nagyobb Terebratu- 
lát találunk. (26.) Az egész miocén kifejlődés, a rátelepülő andezittakaróig, 
legfeljebb 30 méter vastagságra tehető.

Tovább É-ra, az andezittakaróroncsok alól homokos palásagyag kép
ződmények cserepei bukkannak fel, amelyek egészen slirképűek.

Még tovább É-ra, a Katalinpuszta felé, az andezitek fekvőjében 
kékesszürke, homokos agyag- és homokrétegeket találni. Hasonlóképpen 
az Urbáni-hegy alatt lévő völgy mély árkaiban, helyenként egészen a 
jellegzetes slirfaciesekre emlékeztetőén.

Még nagyobbá teszi a változatosságot a pár km-re lévő, sóhegyi szel
vény. Itt a mély útban a kattikum felett szárazföldi jellegű agyagok és 
homokok bukkannak fel. (Lehetséges és nagyon valószínű, hogy ezek a 
dióshegyi szelvényekben is megtalálhatók volnának, kellő feltárások révén; 
de a benőttebb hegyoldalon nem lehet őket észlelni.) A fenti agyagokra 
a Sóhegy tetején jelentékeny sapkát alkotó kavicsképződmény követ
kezik. Ennek nagy vastagsága természetesen csak látszólagos, mivel a 
legurult, lecsúszott részletek is hozzájárulnak.

A Nógrádtól kelet felé észlelhető, Börzsöny oldali szelvény alap
ján a helvétikumba kell sorolni még azokat a kisebb-nagyobb kavics
takarófoszlányokat, amelyeket, különösen a Lókos vidékén, de továbbra 
DNy-ra is, nem egy ponton észlelhetni a lösz alól kibukkanva. Lehetsé
ges, hogy ezek között már másodlagos helyzetű részek is vannak, azon
ban a korkülönbséget a rossz feltárási viszonyok között legtöbbször 
lehetetlen megállapítani.

5. A magasabb középmiocén—tortónai alemeletnek alsó szintjébe 
kell sorolni a cserháti és börzsönyi analógiák alapján azokat a DNy-on 
lévő, amfibolandezit breccsa- és tufatakarókat, amelyek a Börzsöny 
nyúlványt alkotják. Ezek alsóbb részeiben a Katalinvöigyben levő, 
verőcei szénbánya, ill. környékének tanúsága szerint, kisebb-nagyobb, 
agyagos betelepülések vannak. A vulkáni kitörések pedig idegenszerű,
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nem amfibolandezit tufákkal kezdődnek. (Ezeket ajánljuk petrográfu- 
saink figyelmébe!) A tufák egy része tele van növény lenyomatokkal: A 
közéjük zárt széntelep, amelyet közvetlen a háború utáni évek nagy 
szénkelendősége idejében hatalmas tárókkal műveltek, rengeteg fosszilis 
fadarabot, ill. opálosodott fatörzset tartalmazott. Helyzete tehát az 
andezites képződmények között a dömösi lignitekhez hasonló telepü
lésre vall. (5 b.)

Az andezittakaró már igen vékonyra pusztult le és darabokra ron- 
csolódott a dióshegyi végnyúlványon. A roncsdarabok helyzetéből 
csúszásokra, suvadászokra is bőven lehet következtetni; amire a homo
kokkal váltakozó, agyagos fekvőrétegek bő lehetőséget nyújtanak. A 
takaró tovább N y és ÉNy felé azután fokozatosan kivastagszik.

A vulkánikus rétegeket és alattuk a helvéciai bázist a Naszál 
DNy-i oldalán egy erős vető vágta le és süllyesztette le a mélybe, s így 
óvta meg az elpusztulástól.

Az amfibolandezitekből, az előbbi takarón kívül, még Nógrád és 
Tolmács között, a Somlyóhegy kúpján, illetőleg ormán, cca 700 m 
hosszúságban és 25—30 m szélességben egy hatalmas kráterfeltörés 
darabokra tördelt csonkját észlelhetjük. Ezt több kőfejtő tárja fel és az 
össze-vissza repedezett anyagában meglehetős sok zeolitos ásvány talál
ható.

6. Ugyancsak az alsó tortonikumba tartozik a Kisecset községtől 
ÉK-re, a Hársashegy déli oldalán lévő, 19—20 hórás csapású piroxen- 
andezit telér. Ez a hatalmas, szandai Cserhátnyúlványnak a legnyuga
tabbra került folytatása. Egészen el van már vékonyodva, úgyhogy a 
Hársaspuszta feletti feltárásokban alig 2 méter vastagságú. El is mállott 
ezért alaposan. Keleti vége a magyarnándori domb magaslatán és annak 
lankás, keleti lejtőin a vastag lösztakaró alatt eltűnik és úgylátszik, 
hogy így jó 2 km hosszúságban hiányzik. De törmeléke megvan az 
árkokban.

7. A pliocén korba sorozható (17.) régi terraszkavicsoknak, illetőleg 
kavicsos térszínnek nyomait Vác fölött, körülbelül 230 m magasságban 
ész,leltem a múlt évi felvételeim alkalmával (27.). Természetesen a Du
nától távolabb és nagyobb eltakartságban nem igen lehet már összefüg
géseiket nyomozni.

8. Az ó-pleisztocén kavicsos terrasznyomok a visegrádi szorosban 
szerepelnek (27.) valamennyire. Területünkön azonban már elég gyön
gén. Ugyanis a fiatalabb idők képződményei, nevezetesen az uj-pleisz- 
tocén löszök vastag takarói nagyon eltakarják, ha meg is vannak. Job
ban és több helyütt észlelhetők a fenti normális löszképződmények alatt
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lévő, kavicsos törmelékek és a rétegzést mutató löszös és egyéb 
képződmények.

9. Az új-pleisztocén terrasznak kavicstakarói, terraszszigetei és a 
felmagasító lösz leplei a váci szakaszon pompásan láthatók, sőt a Duna- 
alámosta szakaszon oligocén sziklaterraszokat is lehet észlelni (19. 
és 27.). Általános elterjedésű a szabályos, függőleges falakkal sza
kadozó, fiatalabb löszképződmény, amely mindenütt megvan az oligo
cén és miocén, stb. takarókon is. Ebben a löszben bőséges szárazföldi 
csigafauna található mindenfelé. (20.) Azonkívül a hermányi mélyút 
alján és Kosdtól ÉK-re (szintén egy mély löszút falában) pár darab jel
lemző, magdalénienkorú kalcedonból való őspengét is sikerült találnom, 
a csigákat is bőségesen tartalmazó löszfalban.

10. Fiatal, édesvízi mészkőnek roncsait észleltem a Naszál DNy-i 
aljában, az oligocén és miocén térszín határán. Sajnos, azonban nem szál
ban, csak a szőlőkből kihányt és bokrokkal elborított kupacokban. 
Maga a Boros-féle dunaparti, mohákat tartalmazó édesvízi képződ
mény: a fitolit (21 b.) a Váralján az új-pleisztocén terraszkavics taka
rójából kiszivárgó források ma is fejlődő, fiatal képződménye. A forrá
sok vizüket a mészdús löszből kapják. Az átszivárgó csapadékvizek 
lúgozzák ki belőlük a források kalciumkarbonát, stb. anyagát.

1 1 .  Az ó-holocén teraszképződményeket már nemcsak a Duna 
mellett, hanem területünk több, nagyobb patakvölgyének partoldalain 
is megtaláljuk. Az ó-holocénbe, — amennyiben az új-pleisztocén löszö
ket elborítják, — kell számítani a futóhomok képződményeket, ame
lyek a váci terraszokon, illetőleg Szátoktól kezdve a Lókosvölgyben 
észak felé egyre nagyobbodó területeket borítanak el.

12. Az új-holocéni folyó-, patakhordalékok, öntésiszapok, stb. a laza 
és így az eróziótól könnyen megtámadható bázisrétegek miatt, meg
lehetősen elterjedt és nem kis mértékben növekvő képződmények a régibb, 
szélesebb völgyek alján. II.

II. H EG YSZERKEZETI VISZONYOK.

Területünk szerkezetében különbséget kell tenni a régi rögökön ész
lelhető s a közöttük levő, fiatalabb takaróképződmények között; hiszen 
az előbbiekre már akkor is hatottak az alakítóerők, mikor még meg se vol
tak az utóbbiak.

A szerkezeti elemek közül a vétők ismerhetők fel jobban hatásaikban, 
kivált a Naszál rögében. Itt aí déli oldalon a nagy határvető a Katalin- 
puszta fölött egy 20—8 hórás csapású és DNy-nak, 15 hóra 50° alatt
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dőlő, tehát elég ferde vetőfallal kezdődik. Ezt a csapását nagyjából egé
szen a főkúp alatti dolomit felbukkanásáig megtartja, igaz, hogy kisebb- 
nagyobb elhajlásokkal és kiugrásokkal, amelyeket a keresztben álló tö
résekkel való kombinációk okoznak. A fenti dolomit felbukkanástól 
kezdve a vető csapásiránya nagyjából N y:—K  irányba hajlik át, egészen 
a kosdi völgyben levő Pádimentum, bánya vonaláig. Itt egy erősebben el
szakadt, mélybe került különleges darabja van a Naszálnak, amelyen 
több párhuzamos, 1 6—4 horás csapást! vető tördeli fel az elég vastag 
eocén takarót. (Belőle N y felé csak kisebb, beletört foszlányok marad
tak meg.) Vagyis itt már teljesen elfordult a csapás. (A kosdi részlet szer
kezetét, valamint a vele kapcsolatos medencerészekét is az I. szelvény 
ábrázolja.)

Az északi oldalon, a 2 1—22 hórás csapásé törésvonalon több kis, 
vékony pásztának megfelelő vetősorozattal letöredezve észlelhető a fel
emelt, illetve hirtelen leszakadozó hegyoldalban a kialakító vető. A 
kosdi Naszál 528 m-rel jelölt, legmagasabb pontja korántsem a platóféle 
magaslat közepén fekszik, ahogy a térképek rajzolják, hanem az északi 
oldalon, a platóperemnek legmagasabb részén. Innen a külszíni dombor
zat lejtése azután lassan, egyenletesen hajlik D felé. A fenti, 21 — 22 hó
rás csapás, a keresztező, kosdi vetővel ugyan kissé megszakítva, egészen 
a főkúpot kiemelő, nagy, keresztbenálló vetőig tart. Itt azután nagyjából 
K —N y irányba (18— 19 hóra) hajlik át és így halad végig.

A keresztező vetők iránya legtöbbször 14—2 hórás. De vannak 
12 —24 hórások, ill. ehhez közelállók is. A feltördelés a rendszerint csak 
hárshegyi homokkővel elfedett, dachsteini mészkőből álló horsztbaziso- 
kon úgy váltakozik legtöbbször, hogy egyes pászták hárshegyi homok
kőből álló, lehajló szárnya mellé, (amely síma lejtőt mutat), a másik rög
nek dachsteini mészkőből álló, kimeredő magas, felemelkedett fala kerül, 
így ellenhajló részletekből épül fel a hegy zöme. A pontosabb szerkezeti 
viszonyokat természetesen csak a beméréses felvétel fogja jobban megadni.

A Naszáltól elvágott, szendehelyi rög, amellyel össze szokták 
vonni, legfeljebb alul, a mélyben függ vele össze. Köztük kb. 1 km széles
ségű, fiatalabb oiigocén-sáv észlelhető a hegyoldalon. Ennek zömét ugyan 
lösz takarja be, de helyenkint mégis kibontotta már a lepusztítás a 
rupéli és alsó kattiai agyagokat. Ezek a fiatalabb oligocén képződmények 
régebben a mélyresüllyedt, szendehelyi rögöt is elborították és csak az 
újabb időben tárhatta fel, ill. bontogatta ki a beléje vésődő, erős völgy
erózió.

A szendehelyi elvágott mezozoós rögnek folytatását K  felé megta
lálta a Salgótarjáni R.-T.-nak II. sz. szendehelyi fúrása; a monyóki erdő
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szélén. 50 m-rel mélyebb szintben ugyan, de még mindig elég nagy ma
gasságban. Ugyanis Szendehelynél 190—200 m körüli tengerszín feletti 
magasságban vannak a dachsteini mészkőnek a Karr-mezőkre emlékeztető, 
karsztos felületű kibúvásai. A kb. 4 km távolságban telepített fúrás pe
dig 270 m magasságban kezdődött és 128 m-ben érte el a triász-alapot, 
így a triász ottani szintje 142 m tengerszín feletti magasságban van. 
Vagyis itt É-on a Naszál-rög levágott tartozékai oly nagy mélységekre 
nem sülyedtek le, mint az déien és egyik-másik távolabbi rög körül ész
lelték.

A csővári rögben is jól látszanak, nevezetesen a Várhegy ÉNy-i ol
dalán, a 14—2 hórás vetőrendszer hatás_ai. Ellenben ÉNy-on Nézsa felé 
22—23 hórás vetőkre valló jelenségeket lehet észlelni. Magánál Csővár- 
nál pedig a falu Ny-i végén lévő, ú. n. kődombi mészkőbányákban gyö
nyörű, 5 — 17 hórás vetőket tártak fel a műveletek. A vetőkitöltések 
m-nyi vastagságú kalcitkristály halmazokból állanak. A vetők, — úgy 
raibli mészkő és az eocén, valamint az eocén; és a hárshegyi homokkő- 
részletek között vannak meg. Itt találta Jugovics az érdekes, igaz hogy 
csak ásványtani ritkaságszámba menő, fluorit kristályokat (1 x.). Tehát 
igazán nagy érdekességű és bonyolult hegyszerkezet mutatkozik meg itt 
és ugyancsak az ÉNy-i, apró felbukkanásokban.

Hasonlóképpen erősen feltördelt az alsópetényi Kőhegy. Nemkülön
ben a Romhányi-hegy, amelynek hárshegyi homokkőtakarója alól fel
bukkanva, — már a bejárt, pár átnézetes szelvény révén is, — 5 (köztük 
két új) triász-eocén rögöt sikerült észlelnem.

A romhányi hegyen többféle, a megszokottaktól egészen eltérő vető- 
irány is észlelhető.

Legélesebben észlelhető a megszokott, 2 1—22 hórás csapású, közép
hegységi keresztvető nyugaton, amelynek tövében a Lókospatak egyik 
kisebb, megfelelő csapásirányú völgyrészlete foglal helyet. Ez a vető
irány a már említett, keresztbenálló 12 — 14 hórás vetőnek, (amely a 
romhányi hegyet ketté szelte) hatása alatt, ill. ettől kezdődőleg 20 hórás 
irányba hajolva halad tovább DK-nek. Egészen a petényi Kőhegyig, 
ahol azután újra a 22 hórás csapásba hajlik át.

A Romhányi-hegy keleti határvetője É-on az ú. n. „Hidegkúti erdő
ben“  kb. É—D-i csapású; ellenben a Mészégetők völgyétől kezdve ez is 
a DNy felé hajlik. Ez vágta le a Romhányi-hegyről az alsópetényi 
Kőhegyet. A Kőhegy két, 2 1—-22 hórás keresztvető közé eső, felemelt, 
ill. kimagasló horszt, amelyen azután a keresztező, kisebb-nagyobb töré
sek elég bőven mutatkoznak.
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A legszokatlanabb vetőirány a Romhány-bánki völgyben levő, K — 
Ny-i irányú törésvonal. Magát az eredeti vetőt bizonyára utólagosan, 
erősen módosította a már említett keresztező, 2— 14 hórás csapású vető, 
nemcsak annyiban, hogy a bánki hegynyelv ÉK-i oldalán lehetővé tette 
a rupéliai-kattiai takaróból jókora részletnek a megmaradását, hanem any- 
nyiban is, hogy a keleti, magasabbra emelt vetője a völgytől cca 1 km 
távolságban lép fel csupán, míg a bánki vetővonal közvetlenül a völgy 
szélén észlelhető. A nagyvető hatása alatt fejlődtek ki a romhányi kő
bányákban azok a K —Ny-i és az arra merőleges, erős litoklázisok is, 
amelyeket már Vadász is kiemelt (10. p. 162).

A vető vonalaknak megfelelően alakult ki itt a mai hidrográfia is; 
lásd a Lókospatak lefutását. De a Lókosnak csak egyes részleteit lehet 
vetődéseknek tulajdonítani. így a felső folyása, a Börzsönyben való ere
detétől kezdve le, egészen az agárdi mellékvölgyig, szabályos, konzek
vens völgy: a Börzsöny eredeti lejtőjének megfelelő lefutással. Az 
agárdi ároktól kezdve azután a 2 1—22 hórás vetődési iránynak meg
felelően maga a Lókos kétszer vágódik neki a vetődésektől kiemelt, 
meredeken kiálló dombmagaslatoknak, amelyeket epigenetikus völgyelé
sekben, szorosokban tör azután keresztül.

A Lókosnak az alsópetényi országút elágazása mellett levő éles, 
50°-os felkanyarodását már a romhányi rög, ill. annak ÉNy-—DK-i 
irányú, meredek vetőfala okozta. Ennél a nyugaton levő, bánki, leala
csonyodott részét, — rétsági mellékpatakjával egyesülve, — rövid, de 
mély szurdokvölgyben töri át folyónk és most már a N y—K-i vető ha
tása alatt egyenesen keletnek fordulva halad tovább. Ezt az irányát egé
szen Romhány keleti részéig, ili. voltaképpen a Romhányi-hegy nagy, ke
leti határvetőjének megfelelő csapásirány vonaláig tartja meg; amely 
északra kényszeríti. Az É-i irányból azután, másfél kilométeres futása után 
a f. oligocén medencét széttördelő fővetőirányoknak megfelelő, 2 1—22 
hórás irányba fordul át és ebben halad tovább kisebb-nagyobb kitérések
kel az Ipoly felé. Itteni szerkezeti viszonyaira azonban már legfeljebb 
az analógiákból lehet valamit következtetni. Ugyanis a nyugati oldalon 
lapos, löszféleségekkel vastagon elborított térszín van, és a keleten levő, 
erősen lekoptatott kattiai képződmények sem olyanok, hogy belőlük a 
kisebbméretű szerkezeti változások tökéletesebben felismerhetők lennének.

A Lókosnak petény-bánki, ill. romhányi völgycsapás megváltozá
sait, keleti és északnyugati feihajlásait kisebb arányban utánlozza az 
ÉNy felé levő Derékpatak völgye is. Ennél azonban a szerkezeti viszo
nyok pozitívus kinyomozását illetőleg, a fenti analógián kívül semmi 
egyéb támaszpontunk nincs.
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Ami most már a fentiek alapján is a fiatalabb takaróköpeny szerke
zetét illeti, itt voltaképpen a tényleges töréseket nem lehet megállapítani, 
mert hiányzanak az erősebben elütő rétegsorok, amelyek egymáshoz való 
viszonyítása révén lehet voltaképpen a töréseket igazán észlelnie a geo
lógusnak. Ezért a dőlésviszonyok igazítanak annyira-amennyire útba. 
Egy pár helyütt, mint Rád és Penc között, a jellegzetesebb, vastagabb 
kifejlődésű homokkőpadok. Ezeknek a csapásirányban való fellépése és 
eltűnése, ill. újra felbukkanása, arra engednek következtetni, hogy itt 
erősebb, D K —ÉNy-i csapású vetők vannak. Erre vall különben az erő
teljesen kifejlett, mély bevágású meílékvölgy rendszer is, továbbá a sok 
völgykanyarulat. (II. szelvény.)

A homokkőrétegek helyenkint való megszakadása, —- a csapás irá
nyában, — azt mutatja, hogy az előbbi, harántoló vetődésnek és pedig a 
Magyar Középhegység általános csapásirányához viszonyítva, a hosz- 
szanti vetődések is megvannak a köpenyegben. Épúgy, mint a Naszálon, 
és a csővári mészkőtáblákon levő vetődések. Hiszen ha ezek összetöre
dezése már a kattikumnál régibb geológiai korszakokban meg is indul, 
azért nagyon valószínű, hogy a törések megújultak és később is folyta
tódtak. Különben is a szomszédos Cserhátban észlelhető viszonyok, ezek
nek a középhegységi hosszanti vetőknek, — melyek pedig a régibbek, — 
legalább is főműködési, ill. kialakító hatásukra nem adnak ki régibb kort, 
mint poszt alsó-pannóniait. Hiszen még ezek tábláit is széttördelték. (12.)

A 2— 3 hórás dőlések néhol 5 — 8 hórás irányba is át szoktak hajolni. 
Sőt egy esetben a huszárvölgyi konglomerátumnál 22 hórás dőlési irányt 
mérhettünk. A zöm azonban ÉK körül jár közöttük; legalább is ott, ahol 
mérni lehetett. Mert meg kell jegyezni, hogy igen sok helyen legfeljebb 
nagy munka árán létesített feltárás segélyével lehetne mérhető felületet 
kapni. Igen sok esetben területünkön annak is örülni kell, ha a régibb 
képződmények pozitívusabb nyomait kivehetjük, (a homokkő vagy 
agyag kimállását, ill. felszínre bukkanását) a minden lejtősebb oldalt 
vastagon elborító lösztakaró alatt.

Egészen más dőlési, tehát szerkezeti rendszerbe tartoznak már a 
miocén rétegek; az említett naszáli nagy vetőn túl. Itt 17—24 hórás 
dőlések mérhetők, holott alattuk az oligocénekben szintén csak 2— 3 
hórások a dőlések, ami megfelel a V  e n d 1 A.-tól kihozott, verőcei 
Dunaboltozat ÉK felé lehajló szárnyának. (24. b.)

A  már előbb is említett nagy, határoló vető, amelynek hatása a 
mélyebb oligocén tagok (felső rupéli, alsó kattiai) mellé hozza a slír
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facieshez elég közel álló, helvéciai tagokat, az Urbani-hegy déli oldalán 
levő, mély árok tanúsága szerint nem egy egységes, nagy vetőből, hanem 
lépcsőzetesen leszakadozó törésekből áll.

III. HASZNOSÍTHATÓ ANYAGO K.

Területünk ebből a nézőpontból nem vetekedhetik ugyan az ország 
más, kiválóbb, nagyipari és közgazdasági jelentőségű részleteivel, de 
azért számos olyan anyag van errefelé is, amit legalább a helyi szük
séglet, — pedig lényegében ez szintén eléggé fontos — jól fel tud hasz
nálni. Helyenkint azután olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek nagyobb 
körzetet érdekelnek, sőt értékesítésének megszervezésével, kellő és ügyes 
reklámmal, a tömegszállítási lehetőségek megteremtésével nagyobb vidé
keket is meghódíthatnának.

Az idetartozó anyagokat az építési és útfenntartási, valamint a kő
ipari és egyéb nézőpontokból veszem figyelembe. Külön tárgyalom 
azután a széntelepeket, ill. a szénnyomokat. Továbbá az egyre nagyobb 
fontosságú — szénhidrogén lehetőségeket. Végezetül pedig egyes hidro
lógiai megfigyeléseinkről számolok be.

i. Az építési anyagok nézőpontjából legelsősorban a vidék bőséges 
agyagjai jöhetnek számításba. Köztük a közbetelepült kattiai agyagok is, 
mivel könnyen szétáznak s így a kiiszapolás által kellő minőségben 
alkalmazhatók a téglagyártásra. Erre a célra megfelelő minőségeket a 
legtöbb vidéken lehet belőlük találni. Még jobb lenne erre a célra a pest
vidéki analógiák alapján a rupéli, „kiscelli“  agyag kifejlődése. Azonban 
azt rendszerint csak a rögök körül találni a felszínen, ill. a felszín köze
lében; egyebütt csak nagy mélységekben. így főként a Naszálnál volná
nak nyerhetők, ahol a magasan fekvő voltukból eredő, helyzeti energia 
megfelelő súllyal eshetnék latba a szállításnál. Legalább is a nyersanyag 
leszállításánál, mert odafenn, víz hiányában, amúgy sem lehetne téglagyá
rakat, stb. létesíteni. Előzetesen azonban beható feltárásokra volna szük
ség minőségük és vastagságuk pontosabb megállapítása, vagyis az érté
kelésük céljából.

Számos helyen azután a húmuszos, felszíni anyagokat is felhasznál
nak, — különösen a falusias jellegű építkezéseknél, — a vályogkészí
tésre, sőt téglagyártásra is. A téglagyártásnak ú. n. mészhomok téglaféle
ségeire az Ipoly, továbbá a Lókos-menti futóhomok területek anyaga se 
volna esetleg rossz. Igaz, hogy ezek a szétfúvásos képződmények, nem 
kvarchomok elsősorban, hanem a kattiumok homokos, csillámos, agya
gos és glaukonitos szemecskéit is bőven tartalmazzák.
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Az építkezési homokoknál is természetesen a kvarcosabbféleségek 
vehetők számításba. Ezeket a magasabb kattiai képződmények sorában 
található, kisebb-nagyobb vastagságú homokkőpadokból ma is számos 
helyen fejtik. A kavicsos konglomerátumok azonban már sokkal kisebb 
elterjedésnek, azonkívül a tisztaságuk sem olyan, hogy építkezési célokra 
tekintetbe jöhetnének. Legalább is a déli részeken könnyen nyerhető 
dunakaviccsal nem versenyezhetnének. Ugyanez áll bizonyos mértékben 
a homokokra.

Az építkezéseknél falkőnek igen jól fel lehet használni az andezit
tufák, ill. breccsák egyes jobb, szilárdabb és fagyállóbb-féleségeit. Igaz, 
hogy ezek zöme már területünkön túlra esik. Szükségből természetesen 
a valamivel keményebb, kattiai homokköveket is felhasználják, bár ezek 
agyagosak és nedvszívók lévén, erre sokkal kevésbbé alkalmasak. Ter
mészetesen a jobbfajta, különösen a padosabb eocén, dachsteini és raiblí 
mészkövek, továbbá a hárshegyi homokkövek erre a célra is sokkal job
bak s így eléggé keresettek. A fenti mészköveket mészégetésre is előnyö
sen felhasználhatnák, ha elegendő, olcsó tüzelőanyag volna. Így azonban 
csak apró, kis üzemekben égetik pár helyen a meszet, amelyek termé
szetesen nem tudnak versenyezni a nagy üzemek termékeivel. Legfeljebb 
helyben használják fel termékeiket és a közvetlen környezetüket láthat
ják el, ahol a vasúti fuvardíj és átrakási költségek még elesnek.

Legfontosabb anyag az építkezéseknél a hárshegyi homokkő. Ezt 
úgy alapfalnak, mint ciklopszfalnak székében használják és keresik, 
miért is lelőhelyeiktől 30—40 km távolságra is elhordják. Ez az arány
lag élénk kereslet tartja üzemben a nagy, hárshegyihomokkő bányákat, 
amelyek a Naszálban és még inkább a romhányi hegyrögben a mai nehéz 
viszonyok, között is aránylag erős üzemben vannak.

Útfenntartási nézőpontból a fenti hárshegyi homokkő, ill. annak 
kavicsosabb, keményebb részei elsőrangú alapkövek. Azonkívül, mállott 
volta ellenére, a kisecseti, hársashegyi piroxén-andezittelért (nem is 
szólva a tolmácsi Somlyóról) is számos bányában tárták fel, nem lévén 
egyéb, keményebb kőféleség az egész környéken.

2. Az úgynevezett kőipari nézőpontból, mint jól faragható műkövek 
(lépcsőknek, kilométerköveknek, sírköveknek, stb.), a hárshegyi homok
kőnek nagy változatosságú, finomabb szemű féleségei jönnek főképpen 
tekintetbe. Különösen a romhányi bányákban, ahol színre nézve is több, 
jól faragható-féleség van belőlük. Itt most is nagy erővel dolgoztak 
bennük, úgy a fejtők, mint a kőfaragók. Hogy a hárshegyi homokkő 
milyen kiváló szilárdságú és tartósságé, — például lépcsőnek —, azt a 
Nemzeti Múzeum lépcsőfokai is mutatják. Ott több mint 100 éve szol-
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gálnak már és a sok millió láb, ill. lépés hatása alatt is alig egy-kettőn 
látni meg csupán a kopásnak nyomait. Esztétikai szempontból is elég 
tetszetős ez a kőzet, mint az a romhányi Rákóczi csataemlék oszlop- 
zata mutatja.

A romhányi előfordulások a vasúttól sincsenek messze ( i—2 km). 
A bánkiak még közelebb. A naszáliak ugyan már távolabb vannak, de 
a magas fekvésük révén létesíthető, helyzetenergiás drótkötélpálya pótol
hatná. Mutatósabb, ill. nagyobb szilárdságot és állandóságot igénylő, 
monumentális építkezéseknél ilyesféle kövekre volna szükség elsősorban; 
nem pedig a manapság divatos és az idő próbáját igazán ki nem állott 
műkövekre.

3. A vegyi- és festékipar nézőpontjából is jelentős nyersanyagot tar
talmaz területünk a hegyrögökön (Szendehely) és a hegyrögök körül 
található, terresztrikus tarkaagyagok, hidrotermális hatások révén kelet
kezett egyéb agyagok, festékföldek, ércnyomok, stb. alakjában. Szende
hely számos kis bányájában háziiparszerűen termelik ki az eléggé kere
sett piktortéglát. Hasonló, bár nagyobbszabásúnak indult vállalkozás 
dolgozott Nézsa DNy-i oldalán. Azonkívül számos helyen kutattak 
utánuk. Ennek ellenére még számos helyen akadhat alkalmas elő
fordulásuk.

Velük kapcsolatban a limonitos bekérgezések és egyéb nyomok is 
gyakoriak a metamorfizált agyagokban, továbbá a régibb kőzetek repe
déseiben is. Ezeket is kutatták már, ill. érdeklődtek irántuk. Igaz, hogy 
nem éppen a legalaposabban, hanem inkább csak olyan üzleti, ill. lánco- 
lási célzattal. így azután nem csoda, hogy olyan szakvélemények is isme
retesek egyes „túlzottan optimisztikus szakértők“  részéről, amelyekben 
csak úgy röpködnek, — a kisebb területekre vonatkozólag is, — a 
80— 100 millió tonnás „Vaskészletek“ . (Vasérc helyett mindjárt vasat 
írt az illető, holott legfeljebb gyengén limonitos, vagy linomittal megfes
tett homokkövet kellett volna mondania — igazság szerint.)

4. Különösképpen kell foglalkoznom a szén problémájával, amely 
egyes időközökben itt is lázas „foglalási“ , stb. törekvéseket szokott elő
idézni. A szénelőfordulások szorosabban vett területünkön három külön
böző szintben észlelhetők.

Legfiatalabb közöttük a kattiaikorú. E, főkép tengeri jellegű lera
kodásokban jóminőségű, nagy kalorikus értékű, de rendszerint csak véko
nyabb szénlencsék és szénzsinórok vannak. Igazi, kiadósabb telepet 
eddig még nem sikerült észlelni, bár az Esztergom-vidéki analógiák révén 
számos, úgynevezett kutatás létesült már és komoly vállalatok is fúrtak 
szénre. Legtöbbje azonban a kisvállalkozó volt, akik pár centiméteres szén-
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erecske után — remélvén, hogy majd kivastagszik, hosszú tárókat haj
tottak, jobbra-balra kanyarogva, mindaddig, míg az teljesen elveszett. 
Dehát rendszerint csak el szokott vékonyodni a nulláig. így például a 
sokat emlegetett szátoki bánya szene, — amikor egy komolyabb érdek
lődő tényleg megnyittatta, — össze nem függő széntuskók gyenge sorából 
állott csupán. A nekünk mostanában nagy diadallal megmutatott, szentel 
szén pedig a falutól ÉK-re levő mély szakadékban egy milliméter vas
tagságú szénzsinórocskának bizonyult, amely egy méteren belüli csapás
ban háromszor is elveszett.

így a kattium szeneihez, legalább is a felső szintekben, nem sok re
mény fűzhető.

Hasonlóképpen kevés gyakorlati eredménnyel kecsegtet a romhányi, 
ill. bán'ki hegy hárshegyi homokkövében lévő, terresztrikus anyagok 
szene; tehát a liguriai előfordulás.

Igazán komoly itt csupán az eocénkorú szénelőfordulás, amellyel, a 
két év előtti, tragikus karsztvízbetörés miatt megszűnt, kosdi bányászat 
foglalkozott. A kiváló minőségű és nagy kalóriájú (6S00 kalória és 6% 
hidrogéntartalom) szénelőfordulás kérdése nemcsak az üzemben volt kis 
vállalatot érintették, hanem másokat is. A nagy vállalatok közül a régi 
„Északmagyarországit“  és újabban pedig a „Salgótarjánit“  is foglalkoz
tatták. Úgyhogy több, tekintélyes mélységű kutatófúrást hajtottak le és 
pedig nem csupán Kösd körül, hanem a közelebbi és távolabbi környé
kén is. Ezek a fúrások és kutatások azt állapították meg, hogy a kiálló 
magas triász-rögökön, ahol pedig a fekvés előnyös volna, nincsen meg 
a széntelepes, mélyebb eocén, hanem csak a bartóniai és ludiai képződnie- 
nyék, amelyek transzgresszivusan települtek. Lent pedig a medencének a 
rögöktől távolabb eső tájaiban rendszerint olyan mélységre vetődtek le az 
eocénképződmények (Nézsánál V2 km-re), hogy a mai körülmények között 
nem volt a vállalatoknak érdemes még a fúrást sem befejezni, mivel 400 
— 500 m körüli mélységekben a kitermelés már nem jövedelmező. He- 
Iyenkint magában az oligocénbeU kellett már abbahagyniok.

így az úgynevezett kosdi szén tényleges lehetőségei lényegében véve 
még megoldhatatlanok. Az eocén előfordulásokkal jellemzett, tehát tekin
tetbe jövő, több mint 100 km2 terjedelmű vidékből a szénelőfordulás 
pozitívuma csupán i% -nyi részen van. A többi, éppen e fenti nehézsé
gek miatt, még igazán csak — átkutatásra vár.

Pozitívus lehetőségek az újabban észlelt, eocén foltok révén nyu
gatra, a Duna felé irányulhatnak ma. Vagyis a váci határban volna érde
mes a Naszál-rög déli, lejjebb sülyedt részeinek a megfúrása.

32
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Mindenesetre azonban a helyzet az, hogy mikor a bányászat már a 
mélyebb telepekre is rá fog kényszerülni, itt még jelentékeny területeken 
állanak fenn lehetőségek.

5. Ami most már ,a napjainkat legjobban foglalkoztató és legtöbbet 
vitatott kérdést, a szénhidrogéneket illeti, ezeknek kétségtelen nyomait 
mutatják a magas eocénbe (esetleg a legmélyebb oligocénbe) sorozható, 
bitumenes márgák és palák (Kösd, Nézsa), habár a felszínre került nyo
mok elég gyengék. Mutatják továbbá a tényleges lehetőségeket a nagy 
vastagságú kattiai-rupéliai rétegekben eszközölt két mélyfúrásnak: a szén
kutató nógrádinak (közvetlenül a háború előtt) és a balassagyarmati, 
191 i-iki ártézikút fúrásnak eredményei (15.), amelyekben bár egészeit 
másra voltak figyelemmel, hatásuknál fogva mégis észlelniük kellett a 
meggyujtható gázok feltörését.

Elméletileg a foraminiferákban dús, alsóbb kattiai és rupéli képződ
mények a kisebb mennyiségű gáztartalom genetikáját is hihetővé teszik. 
Azonban itt számba kell venni, hogy ifj. Lóczy L. dr.-nak e tárgyú össze
hasonlító megfigyelései a Kárpátok környezetében jóval mélyebb szin
tekben állapították meg a tulajdonképpeni szénhidrogén anyakőzetét. Ez 
utóbbiak jelenléte, — legalább is a nyomokból ítélve, — bizonyos mér
tékben itt is észlelhető. Hozzájuk járulhat az alattuk levő eocén is: dús 
faunájával. Különösen, ha — medencebeli kifejlődését vesszük számba, 
amely szintén jelentős lehetőségeket nyújthat.

A felsőbb rétegekben pedig, különösen a kattiai emeletbeliekben az 
agyagosabb rétegek közé ékelődő, kisebb-nagyobb vastagságú homokkő
vagy homokos betelepülések, mint raktározó rétegek, rendelkezhetnek 
kisebb-nagyobb, odamigrált gáztartalommal, amelyeket aránylag kisebb 
fúrásokkal is el lehet érni. Az erősebb tagoltság miatt egy-egy kisebb 
szerkezeti egységből természetesen nem lehet nagyobb mennyiségeket 
tartalmazó feltörésre számítani. De az őrszentmiklósi méretűekre legna
gyobb valószínűséggel, és még hozzá számos helyen.

6. Ami végül a vízellátási és egyéb hidrológiai kérdéseket illeti, 
ebben a tekintetben is sikerült néhány megfigyelést tenni.

így első a karsztvíz problémája. A karsztvíz az egykor minden 
valószínűség szerint nagy elterjedésű és nagy vastagságú, ma sokszor 
erősen levetett triásznak és bázisának (mely tényleges karszt lehetett 
akkoriban; úgy felszíne révén, mint belsőleg is alaposan összetöredezett), 
most a nagy mélységbe lekerült, likacsokkal, repedésekkel átjárt üregeit 
tölti ki. Területünkre vonatkozólag a karsztvíz tükrét, kb. 114  m ten
gerszín feletti magasságúnak észlelték a kosdi bányákban. Ennélfogva 
pl. megfúrva a mészkőbázist Vácott (105— 110  m magasságban), felszökő,
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tiszta, egészséges, igaz hogy kemény vízre lehetne számítani. A többi, 
magasabb fekvésű helyen természetesen a helyzetnek megfelelően kisebb- 
nagyobb magasságban, de a felszín alatt maradnának a vizek. Igaz, hogy 
kisebb falvak vízellátásánál, már csak a költségek miatt is, egyelőre nem 
igen lehet ilyenekre gondolni.

A karsztvizeknél természetesen az éremnek másik oldala is van. 
így a szénbányászatnál a műveletek elöntése és kifullasztása, amely a 
kosdi bányánál 1932-ben történt.

Ennek további, fenyegető jelenségei a jövőben még inkább megvan
nak, a nagyobb mélységre lezökkent szinteknél.

Igaz, hogy az elrekesztő fekvőagyagot elég vastagnak észlelték. De 
a vastagság a szárazföldi képződményeknél erősen ingadozni szokott, 
hiszen néhol a teljes kiékülés is megvan. Azonkívül a törések, vetődések 
is, — már t. i. a kisebb, előre nem láthatók — nem várt, kellemetlen 
meglepetéseket okozhatnak ebben a tekintetben is, a vágatok előre- 
hajtásánál.

Források tekintetében úgy a triász-eocén rögvidék, mint a kattiai- 
rupéli korú medence kitöltése elég szegényes. Valamivel jobb a helyzet 
ebben a tekintetben az andezites területeken. Így a Katalinpuszta alatt 
levő forrás, a lövöldével szemben, igazán elsőrangú; szintúgy az országút 
keleti oldalán levő, kis meliókvölgyben fakadó is.

A normális vízszolgáltató kutak vízbősége és vízminősége esetenkint 
igen különböző. A rendes, mélyebb talajvizet megcsapoló kutak elég 
könnyen, ill. elég közel megkaphatják a vizetadó szintet, ott, ahol nem 
vastag a lösztakaró; egyébként bizony jó mélyre kell lehatolni. A minő
séget a vízgyűjtő és kisebb mértékben a vízrekesztő rétegeknek agyagos 
vagy homokos minősége befolyásolja. Az agyagosabb természetű vidéke
ken az ivóvíz bizony nem valami kellemes ízű.

Az artézikút lehetőségek tekintetében, mint magasabb fekvésű és 
összetördelt szerkezetű vidékeken, nem valami kedvezők a viszonyok. 
Tényleges hidrosztatikai nyomásra számítani csak itt-ott lehet, azt is 
csak kisebb mértékben. Ellenben a gáznyomás, — amelynek csökkené
sére természetesen feltétlenül számítani kell, — adhat sokhelyt ideig- 
óráig tartó pozitivitással bíró ártézikutat.

Természetesen a nagyobb mélységekből, a 200— 300 m vastagságú 
rupéli agyagokból vízhozamra számítani nem lehet. Hasonlóképpen az 
alatta levő rétegekből sem, mert a vastag agyagtakaró a felszín vizeinek 
hozzájutását jóformán teljesen elzárja, amint az a balassagyarmati ártézi- 
kútnál is történt.
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