
A BÖRZSÖNYHEGYSÉG ÉK-Í LÁBÁNAK FÖLDTANI VISZONYAI.

(Jelentés az 1935. évi országos, részletes földtani felvételekről.) 

írta : N o s z k y  J e n ő  d r.

Ez év nyarán, a M. Kir. Földtani Intézet igazgatósága megbízásá
ból, csatlakozva a múlt évi Vác—Romhány vidéki felvételeimhez, 
N y felé, Nógrád és Hont vármegyék területein folytattam az oligocén- 
miocén üledékes rétegek térképezését, egészen a Börzsöny erupciós fel- 
halmozódásáig.

Megbízásom alapján szeptember 12—.30. közt bejártam Berkenye-, 
Nógrád-, Diósjenő-, Nagyoroszi-, Drégelypaiánknak az eruptivus takarók 
alá eső területeit; azonkívül még Ipolyvece, Hont, Horpács, Tolmács és 
Szokolya egyes, idevágó, ill. hátrálékos részeit. Felvételemnél délen F e- 
r e n c z i  I. 1925— 16-i újonnan bejárt területéhez volt alkalmam csat
lakozni. Főfeladatom volt a Cserhát és Börzsöny üledékes bázisát alkotó, 
középhegységi f. oligocén—k. miocén területeket befejezni, ill. azok réteg
sorát egész a börzsönyi andezitekig átvizsgálva, megfelelő összefüggésbe 
hózni a régebbi felvételek során (1908— 1 9 3 4  közt) megismert és tér
képezett, ÉK-i Magyar Középhegység-i, megfelelő képződményekkel. A 
fenti célt — a Hont környékén levő, néhány, a hegység belsejébe mélyeb
ben benyúló völgy elés kivételével — sikerült is keresztülvinnem. Természe
tesen pár szelvényben magukat az andezit felhalmozódásokat is igyekez
tem megismerni; egyrészt a hegyszerkezeti viszonyok pontosabb kinyo- 
fnozhatása végett, másrészt pedig mivel már régebben észleltem helyen
ként, hogy az erupciók kezdő szakaszának andezittufái, ill. agglomerátum- 
jai között, a felső-helvétikumra jellemző, kisebbszemű kavicsos képződmé
nyek kimállva, elég gyakran megvannak. A felvett terület egyes részle
teit már azelőtt is volt alkalmam néhányszor különböző tudományos és 
gyakorlati nézőpontokból meglátogatni s így természetesen az akkori 
megfigyeléseim eredményeit is felhasználtam most az egységes bejárás 
hál, ill. a leírásnál.
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A felvett terület egyik része még a Börzsöny és Cserhát között levő 
alacsony, lapos, főleg szántóföldekkel borított dombvidék folytatásába 
esett. Másik fele azonban már alacsonyabb, de helyenkint elég meredek 
lejtőjű és erdős hegyvidék.

I. A TERÜ LET RÉTEG TA N I VISZO N YAI.

A felvett terület földtani képződményeit fejlődésük sorrendjében a 
következő átnézetes felsorolásban mutatom be:

1. F. oligocén (kattikum) korú homokkő, kavicsos homok, homokos 
agyag és agyagképződmények; a vidék keleti, alacsonyabb részein.

2. A mélyebb középső miocénnek (helvetikum) változatos képződmé
nyei; három különböző szintben a terület nyugati részein, a tulajdon
képpeni Börzsönybázist alkotólag.

3. Magasabb középmiocénkorú (alsó tortónikum) andezit és dacit 
erupciók képződményei a tulajdonképpeni Börzsönyben és a szegélyének 
egyes részein.

4. Felső tortónai korú lajtamészkő képződmények; délnyugaton, 
Szokolyánál.

5. Fiatalabb (f. miocén — pliocén — ópleisztocén) eróziós kavicsok, 
ill. kavicstakaró maradékok, terraszképződmények; főleg a hegy lábánál, 
de helyenkint távolabbra is elkerülve.

6. Pliocén — pleisztocén (?) holocén tkorú mésztufa képződmények, 
Diósjenőnél és Dérgelypalánknál, stb.

7. Üjpleisztocén lösz és egyéb képződmények; általános elter
jedésben.

8. Újpleisztocén — óholocén futóhomok képződmények; az Ipoly- 
völgyben.

9. Holocén ártéri feltöltések. Helyenkint tőzeges nyomok. 1

1. A felső oligocén (katliai) képződmények.

Az észlelt képződmények közül a legnagyobb elterjedésű a kattiai 
komplexus, bárha a fölötte levő, magasabb rétegekkel, különösen pedig 
a lösszel többnyire el van födve. Ez már, mint kifejtettem (17.) és most 
rendszeresen észlelhettem e vidéken is, éppúgy, mint a Vác—Csővár-— 
Romhányi hegyrögök vidékén, meglehetős változatos kifejlődésű. Kemé
nyebb és lágyabb homokkő, homok, kavicsos homok, agyagos homok és 
agyagrétegekből áll, amelyek elég sűrűn váltakoznak egymással. Igaz, 
hogy jól feltárt szelvényekben, összefüggésükben nem nyomozhatok
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valami jól. Azt azonban látni, hogy a rendszerint északnyugati dőlésű 
komplexusnak keleten, ill. délkeleten levő, mélyebb szintjeiben több az 
agyagos réteg'; ellenben a magasabb, vagyis a Börzsönyhöz közelebb eső 
szintekben pedig aránylag több a homokos képződmény. Az utóbbiak 
élénkebb vízmozgásra valló homokosabb facieseiben (pl. Diósjenő körül) 
meglehetős sok a kövület. A kövületes betelepülésekben, mert csak ilyenek
ről lehet szó, két feltűnőbb, jellegzetes facies észlelhető: ú. m. a brakkvízi 
jellegű, Tympanotomus margaritaceusokkal jellemezett, agyagos homo
kok, sósvízi, de a miocénhez szintén közelebb fekvő szintekben (pl. 
a diósjenői öregszőlőhegy); a másik gyakoribb, kövületes faciest az 
ostreás-pectunculus obovatusos homokképződmények alkotják, amelyek 
kelet felé a mélyebb szintekben is gyakoriak. De pl. Tolmácsnál (épúgy, 
mint Pomáznál) mind a két fácies megvan az egymáshoz igen közel álló 
szintekben; vagy egymást váltogatva. Úgyhogy egységes kifejlődésről, 
nagykiterjedésű azonos regionális faciesekről semmi körülmények közt 
nem lehet szó, hanem ellenkezőleg erős facieskülönbségekre kell következ
tetni, amelyek úgy vízszintes irányban (a térben), mint függőlegesben 
(az időben) megvoltak — nagy változatosságban.

A kavicsosabb, tehát még élénkebb vízmozgásra valló, sósvízi jel
legű képződményekben vannak tehát a — Pectunculus obovatus nélküli 
kifejlődések is. Ezek kövületei meglehetősen miocénképűek; azért is 
többször miocénnek írták le őket; ill. ezirányú vita folyt róluk. 
(9., 10., 14., 17.) Itt is rá kell mutatnom azonban arra, hogy a fenti, „jel
legzetesebb“  kövületeket tartalmazó képződmények voltaképpen csak 
kisebb terjedelmű, lencseszerű előfordulások — a kövüietnélküli homo
kos, ill. agyagos képződményekben (az utóbbiakban azonban rendsze
rint kapni, iszapolás révén — egy pár foraminifera fajt). Tehát a 
kattiai képződményekre a fenti kövületes sablonok, ill. elnevezések ráhú- 
zása, vagyis általánosítása legfeljebb tájékoztatás jellegű lehet. Szoro
sabban véve azonban ez — eléggé megtévesztő jellegű.

Azonkívül azt kell itt számbavenni, hogy a kattikum után következő 
alsó miocén (akvitániai és burdigálai em.) idején nemcsak területünkön, 
hanem tovább keleten és méginkább N y—DNy felé uralkodott, erős re
gressziós, ill. terresztrikus időszak alatt oly jelentős eróziós egyenetlensé
gek, elhordások, kimosások, stb. állottak elő (17.), hogy a következő hel- 
véciai lerakódásokat már ezért is (19. 31.) nagyon változatos vastagság
ban és fáciesekben látjuk egymás mellett, sőt — egymásra is következni. 
Az egyenetlen lepusztulás nyomán fejlődött ez így s ezért olyan nehéz 
a párhuzamosítás magában a kattikum magasabb szintjeiben. Hiszen 
a nagy eltakartság miatt sokszor csak kilométerekre talál az ember egy



506 NOSZKy

kis, újabb feltárást, amelynek összefüggésbe hozása, mint az más, job
ban feltárt és jellegzetesebb szinteknél, pl. a középnógrádi miocéneknél 
— igen jól keresztül vihető, itt egyáltalában nem is lehetséges. Nem, 
mert a szóbaníorgó faciesek őslénytanilag is nagyon eltérők; hisz erősen 
változatos térszín volt egymás mellett. Azután az ú. n. jellegzetes alakok, 
fajok az egymás fölötti szintekben újból és újból megjelennek. Hozzá 
még, mint kiemeltem, a lerakódások zöme kövületnélküli, ill. kövület
szegény.

Ezért különösen a felsőbb, (már az alsó miocén felé közeledő) szin
tekben, ahol a molluszkák egy része már a haladó fejlődés miatt is na
gyon hasonló lehet az eggenburgi medence miocén formáihoz, tényleg 
közelfekvő gondolat volt; ezeket, ill. a belőlük kapott egy-két feltűnőbb 
és — elütőbb kövületes szintet, ahonnét bővebb, ill. változatosabb mol- 
iuszka fauna került ki, — a szokásos „csonka“  analízissel és — külö
nösen csak az ismertebb miocén faunaelemekre állapított meghatározá
sok révén — feltenni már a miocénbe. Különösen pedig, ha a bordeauxi 
medencében levő, híres miocénfauna leírásokat vették elsősorban tekin
tetbe, melynek alakjainak hasonlósága tényleg nagy — a diósjenői tó 
melletti oligocén feltárásával. Azonban ez utóbbi alig pár méter vastag, 
különleges szintecskét képvisel csak. És nem pectunculus obovatus-os ki- 
fejlődésű, ahogy a kasseli faunák szokásos analógiáját az első pillantásra 
is rá lehetne húzni. Azonban mikor a diósjenői tó déli oldalán levő ho
mokbányában megtalálja az ember a Pectunculus obovatusokkal bővel
kedő betelepülést — és pedig a településből következtetve — az előbbi 
kövületes lelőhely szintjének fedőjében — és e fölött még számos agya
gos és kövületes szintet (vagy pedig mikor a kápolnahegyi vasúti átjáró 
gödrében a miocénképű rétegek fölött is, meg alatt is talál pectunculus 
obovatusokat) akkor természetesen nem szabad a tényleges rétegtannal 
ellenkezésbe kerülni. Az a lényeges, amit 1926-ban kifejtettem, (17.) 
hogy kattikum, ha facieseiben többé-kevésbbé ingadozó természetű is, de 
zöme az ÉK-i Magyar Középhegységben általában véve tengeri képződ
ményekből áll. Ellenben a rákövetkező, mélyebb alsómiocénben az akvitá- 
nikumban még a Sajó-Egervölgyben is, ahol a tengeri jelleg tovább meg
maradt, vannak azért helyenként gyenge szárazföldi betelepülések. A 
teresztrikum, vagyis a regresszió nyugat felé egyre erősebb mértékben je
lentkezik. Ez a körülmény a legerősebb és legjellegzetesebb és legáltaláno
sabb kor, ill. korváltozásjelző mozzanat errefelé, aminek lényegileg, 
ahol megvannak, voltaképpen, a faunák sem mondanak ellent. Semmi- 
esetre sem szabad a pár méter vastagságú csöpp kiterjedésű törökbálinti 
feltárásocska részlet faünisztikai viszonyainak analógiáit várni csak min
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denütt; a legalább 4— 500 m. vastagságú és fácieseiben is roppant válto
zatos, kattiai rétegsorban. Hiszen mint Földvárinak a törökbálinti fauna 
analízise mutatja, a pectunculusos árokpart nyugati oldalán levő agyag
ból már egészen elütő, pleurotomás fauna került ki. (216.) Nem is szólva 
azután a kiscelli agyaghoz hasonló, számtalan foraminiferás agyag elő
fordulásról, vagy pedig a Zagyva-Tarna vidéki nagy és összefüggő glau- 
konitos homokkőkifejlődésekről s a Dunántúlról, amelyeket mind tekin
tetbe kell vennünk.

2. A mélyebb középső miocénképződmények (Helvétikum).

Már előrebocsátottam, hogy az alsó miocén folyamán itt is, éppen 
úgy, mint Középnógrádtjól kezdve nyugat felé mindenütt (a Dunántúl 
is) hiányoznak a jobban felismerhető, vagyis a tengeri eredetű képződmé
nyek. A keletről jövő, miocén transzgresszió ugyanis az akvitánikum- 
bah (17., 19.) csak a mai Sajó-Egervölgy vidéket érte el. A burdigali- 
kumban ugyan valamivel tovább haladt nyugatra, elborítva Keletnógrád 
és ÉK-i Heves vidékét; egészen a Cserhát középső részén a Kiskérrel és 
Kékkő vidékével jelölhető vonalig. Tovább azonban már csak a helve- 
tikumban jutott el a transzgresszió. Ennek rétegei hozhatók rétegtani ösz- 
szefüggésbe a tovább nyugatra fellépő képződményekkel; még ha azok 
a dolog természeténél fogva, nem egy helyt az előbbiektől eltérő (t. i. a 
zagyvavölgyi, tipikus ottnangi slírektől), faciesekben fejlődtek is ki. 
Ezt mutatják az egymásután következő s így közvetlenebb összefüg
gésbe hozható szelvények. És nem mondanak ellent a faunisztikai tények 
sem, hacsak nem nevezünk ki egyes formákat még a X X . században is 
„vezérkövületekké“ ; és nem támaszkodunk a legtöbbször pontosabban 
meg sem határozható, rossz megtartású, vagy pedig teljesen ubiquista 
kövületekre. Mert ezek Középhegységünk területén csupán a facies vál
tozatok függvényei, amelyek hatása néha egy-két km-en belül többszö
rösen is megváltozik, különösen pedig az olyan részeken, mint a milye
nek itt a Börzsöny alatt, ill. Börzsöny vidékén — a helvétikum folya
mán voltak.

Területünkön a helvétikum maga általában véve három eltérő és elég 
jól elválasztható tagra osztható. Még pedig legalul egy alsó-terresztri- 
kurnrä; azután egy középső: tengeri üledékcsoportra s legfelül pedig ismét 
szárazföldi eredetű képződményekre. A terresztrikumok természetéből 
folyólag, meg az oligocénutói denudációs időszak létrehozta, egyenetlen 
térszín következtében a fenti tagok egyike-másika helyenként sokkal erő
sebben fejlődhetett ki, mint a másikon. Sőt helyenként, az exponáltabb
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magaslatoknak megfelelő helyeken, egyáltalában nem is keletkezhetett 
lerakódás.

2. a) Alsó helvéciai terresztrikum, mint már múlt évi jelentésemben 
is megemlítettem (29.), a Börzsöny délkeleti oldalán csak pár helyt ész
lelhető, egy-két méteres, laza, homokos és agyagos képződmény formájá
ban. így a Dióshegy egyik-másik feltárásában. Tovább nyugat, illetve 
északnyugat felé azonban gyenge kifejlődéséi, sőt helyenként egészen ki is 
marad. Csak a Lesvölgyön túl jelentkezik lassan, fokozatosan újból számba- 
vehetőbb vastagságban. Igazi jelentős kifejlődése azonban csak a berkenyéi 
Feketevíz völgyétől kezdve nyomozható, ahol világosabb (helyenként kissé 
tarka is) agyag szintekből és elég durva, nagyszemű kvarcitos kavics- és 
homokrétegekből áll. A kavicsos terresztrikum leghatalmasabb kifejlődés
ben a Nógrád és Szokolyahuta közé eső, ú. n. „Szélesmező“  területén, 
illetve szélein nyomozható.

Nógrád és Diósjenő közt, ha kisebb mérvben is, tovább folytatódik 
ez a kifejlődés. Magánál Diósjenőnél az alsóbb agyagos szintekben pedig 
gyengébb szénnyomok is települnek. Ezek már nem egy szénkutatásra 
adtak alkalmat; bár a legtöbbször erősen felcsigázott reményeket az ered
mények nem váltották be.

Diósjenőtől észak felé nemcsak a hegység szélén, az andezitkomplexu» 
alól kibújva, hanem lejebb, az alacsony, de lekopott halomvidék egyes 
magasabb pontjain is megtaláljuk a kavicsos rétegeket. Olyan „Tanuhegy“ - 
félékben, mint a diósjenői Kápolnahegy, vagy a nagyoroszi-i Kövecses
domb. Sőt a nagy, sokszor emberfej nagyságot is elérő kavicsokkal jelleg- 
zett alsó helvéciai szint nyomait, ha legtöbb helyt már nem is eredeti fek
vésben, messze kelet felé megtaláljuk. így Tolmács határában a szőlőtelep
nél, ahol a kihányt kavicsokból igen érdekes, szétszórt edénynyalábokkal 
jellemzett egyszikűnek; valószínűleg valami pálmafélének a törzsdarab
jait sikerült találnom a kavics között. Ez tehát mutatja az akkori szub- 
trópikus flórát.

Borsosberény és Nagyoroszi vidékén, a Börzsöny alján, nagy terüle
teket borítanak be a dombok tetején az alsó helvéciai kavicsok. Ilyen 
helyeken természetesen a feltárások gyenge volta miatt a terresztrikum 
egyéb képződményeit nehezen lehet észlelni. Ahol ellenben erősebb a bevá- 
gódás, pl. a drégelyvári vasúti megállótól nyugat felé lévő árokban, ott 
jól észlelhetők a terresztrikus agyagok. Nagyoroszitól tovább északra és 
északkeletre már eltűnnek a magasabb szintek alatt az alsó terresztrikus 
szintek.

2. b) A középső helvétikum tengeri eredetű rétegei. Ezekben még 
nagyobb a változatosság, úgy a petrográfiai, mint a faunisztikai fáciesek
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tekintetében. A fácies különbségek rendszerint oly nagyok (úgy a vízszin
tes, mint a függőleges elterjedésben), hogy a részletesebb szintegyeztetések 
ezen az alapon keresztülvihetetlenek. Mert a drégelyvidéki slíres márga- 
palák. és a verőcei pectenes homokkövek egymás mellé téve, tényleg nagy 
eltérést mutatnak. Azonban fekvőjük és fedőjük azonosságából következ
tetve, mégsem lehet kitérni egyenértékűségük elől.

A  dióshegyi szelvényről már volt szerencsém irodalmilag is meg
emlékezni. (31.) A nógrádverőcei és az elfödöttség miatt aránylag gyen
gébben látható, berkenyéi viszonyokat F e r e n c z i (30.) s B ö c k h H u g ó  
(6.) munkái körvonalazták. így a nógrádi szőlőkben (délkeletre a falutól) 
észlelhető viszonyokkal kezdhetem, ahol slíres homokos márgák és helyen
ként durva homokkő bukkanik ki a felső terresztrikum kavicsos takarói 
alól, egy-két jobb, mesterséges feltárásban. Hasonló, homokos slíres kép
ződményeket lehet észlelni nyugat felé az erdőkben, szintén a felső kavi
csos terresztrikum rétegeitől borítottan.

Nógrád északnyugati oldalán a Magyarkútnak nevezett, kettős for
rásnál kemény pados homokkő bukkanik ki, amely fölé azután slíres 
homok, továbbá agyagmárga, sőt mészmárgarétegek is települnek. (Észak
kelet felé a szőlőkben.) Az utóbbiak közt olyan, könnnyű fajsúlyú, fehér 
palás előfordulások is vannak, hogy az Osztrovszki hegységbeli analógiák 
alapján, diatomacea-telepekre lehet bennük következtetni. Miért is kisebb 
mintákat küldöttem belőle hazai diatomeás előfordulásaink buzgó, francia 
búvárlójának, E. C h e n e v i e r  e-nek Montbéliardba.

Hasonló slíres, palás képződmények bukkannak ki az északra lévő 
völgyek, illetve hegyoldalak feltárásaiban. A sóskúti völgyben azután 
már kemény, meszes homokkőpadokat is látunk. Ez utóbbi fácies észa
kabbra, Diósjenő határában túlsúlyba is jut. Benne helyenként, ahol a 
kövülettartalmuk bővebb, a homokos lajtamészhez egészen hasonló kifej
lődéseket észlelhetünk. Természetesen a dél és délnyugat felé meglévő tény
leges lajtamészkőképződményekkel, melyek az andezitkomplexus fedő
jében vannak, nem azonosíthatók; hiszen a vulkanizmus fekvőjébe esnek. 
Azonban a F e r e n c z i  említette, (30.) tényleges lajtamészkőfoszlányt 
Diósjenő határában nekem is sikerült megtalálnom, — a Csehvárhegy 
nyugati nyergén. Ennél az időközben lefolyt ásatások, amelyek feltárták 
a hegytetőn lévő, régi huszita erődítmény épületének falait, illetve alap
jait, kétségtelenné tették az előfordulásnak csupán mesterséges, odahor
dott voltát.

A középső helvéciai slírek homokosabb képződmények formájában 
nyomozhatok tovább észak felé. Helyenkint felbukkanva, de csak megle
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hetősen eltakart hegyoldalakon. Bázisukon azonban a diósjenői Zsibak- 
árok forrásnál érdekes Callistotapesekkel és Cardiumokkal megtömött, ho
mokos palák észlelhetők, amelyeket S ü m e g h y írt le részletesen. (14.) 
Hasonló tápeses, stb. palák vannak É-ra Diósjenőről a Kámorhegy felé 
vezető útnyereg nyugati árkában; elég nagy hosszúságban feltárva. Sőt 
ezek a tápeses tengeri bázisrétegek megtalálhatók még Nagyoroszi hatá
rában is, ott, ahol a drégelyvári megállótól nyugatra húzódó árkot a 
könyökhajlásánál átszeli az út. Itt azonban már durvább, kavicsosabb lé
vén, a lithológiai fácies, a fauna is eltérőbb lett. T. i. a jól megnőtt ostréák 
bőséges előfordulása, továbbá a sok pecten, balanus, stb. egészen az ú. n. 
eggenburgi típusú alsó miocénre emlékeztetnek. Meg kell jegyezni, hogy 
ezektől eltérő típusú fauna fáciest találunk, hasonló mély bázisszintben a 
diósjenői „Öreg-Szőlőhegy“  déli oldalán lévő, kis helyi kőfejtőkben, ame
lyekre V i g h  és F ö l d v á r i  már régebben voltak szívesek figyelmemet 
felhívni. Itt vastagabb pados, kissé agyagos homokkövek vannak, amelyek
ben kisebb fészkekben nagyobb, de elég rossz megtartású, lapos Pelecypo- 
dák kőbelei vannak. Vagyis a lithológiai fáciessel a fauna karaktere is 
megváltozott.

Drégely, Drégelypalánk körül a szőlőkben pados, laza homok
kövekkel (bár ezek már nem bázisrétegek), amelyekben féreglenyomat- 
szerű, hosszúkás meszes sávok vannak, kezdődik a slíres sorozat. Foly
tatódik nagyobb vastagságú, palás agyagmárga padokkal, amelyek úgy 
petrográfiai kifejlődésben, mint pedig faunisztikailag igen jól megegyez
nek a közép- és keletnógrádi echinodermatás és vékonyhéjjú kagylós, 
ú. n. ottnangi típusú slír rétegekkel. A fenti márgás slírkomplexus felett 
azután a fedőben — az Aranygombhegy tetején újból durvaszerű, ho
mokos padok települnek. Drégelyvár nyugati oldalán levő völgyekben 
pedig a slíres agyagpadok közé ékelődve — vékonyabb kavicsos ré
tegpadokat is észlelhetünk.

Eltérő és egészen különleges a Hont község mellett kifejlődött, kö
zépső helvéciai rétegek természete. Innét, főleg a falu délnyugati olda
lán levő „Szentjános árok“ -ból, M á j e r  I s t v á n  (12.) az érdekes, kitörés 
előttinek mondott gazdag miocén faunáját írta le. Ez a helvétikum ma
gasabb tagjának egyik, kövületdús kifejlődése, amelyhez hasonlót több 
helyen lehet találni Hanttól délkeletre levő völgyekben is. Így pl. Köpo- 
kút forrás, ill. erdészház környékén is. Továbbá a 5zt. János árokról 
Ny-ra levő „Honti szakadékéban. Itt azonban a nagy vastagságú (80 
100 m-es a feltárás) rétegcsoportban számos eltérő facieskifejlodes is 
van. így például a vetőn túl, a felső vízesés* szakadéka felett 22 hóras 
dőlésű, sötétszürke agyagos homokpadok vannak, tele elég jó megtar
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tású turbinóliák (egyes korallok) . kisebb-nagyobb példányaival a sok 
egyéb homokos és agyagos slírváltozat között.

Azonkívül Hont vidékéről V á l y i  R e z s ő  balassagyarmati tanár 
úr, a Nemzeti Múzeumnak egész csomó Perna Soldani héjjat küldött, 
amelyek már kavicsos faciesű kifejlődésre vallanak. Ezt magam, egye
lőre, az első áttekintő bejárás alkalmával, nem találtam meg, de a vál
tozatos slír komplexusban ez is elfogadható innét. Különösen az Osz- 
tovszki-aljai-analógiák alapján is.

A tengeri slíres-anyagok és a felettük levő, felső helvéciai térrészt!i- 
kumok mélyen alája húzódnak a Börzsöny északkeleti oldalán az ande
ziteknek. Az itteni völgyekben, még a vízválasztón túl is, a régi térké
pen jelöltnél háromszor-négyszerte nagyobb magasságban üledékes kép
ződményeket találunk, úgyhogy az andezittakarók itt csupán kicsiny, 
sapkaszerű roncsok. Igaz, hogy még pár völgyrészlet megnézése ezekből 
hátra van; t. i. a belsőbb régiókban.

2. c) A magasabb helvéciai terresztrikum. Ennek első nyomai Ber
kenyénél a Magashegy keleti oldalán tűnnek fel először: kavicsok és 
agyagok alakjában. Hasonló terresztrikus, felső heivéciai képződmé
nyek lépnek fel Szokolya vasúti állomása mellett a domb-orrban. Még 
jobban észlelhetjük őket az új, szokolyai út bevágásának elején, ahol 
hullámos terresztrikus, igazi településű agyagok és gyengén kavicsos ho
mokok lépnek fel.

Feljebb északra, a már említett nógrádi szőlőkben jól észleljük e ma
gas helvétikumot éspedig már túlnyomóan kavicstakaró alakjában; az 
amfibolandezit tufa és aglomerátumos takarók fekvőjében. A felső ka
vicsos szint hasonló kifejlődésben folytatódik tovább észak felé. Diós- 
jenőnél a Závozi völgyben erős kivastagodást észlelni. Még jobban ki
vastagodik Drégelyvár körül és a vízválasztón túl levő völgyekben.

A Hont feletti andezitfekvőkben is jelentékeny vastagságú. Mind
ezekben — van természetesen a kavicson kívül más agyagos-homokos 
képződmény is, azonban ha nincs erősebb feltárás — csak a kimálló ka
vicsot észlelhetjük.

A felső helvéciai komplexust az jellemzi, hogy belőle rendszerint 
hiányzanak az alsóban gyakori, nagyobb fejnagyságú kavics alkotóré
szek, Az északkeleti részeken a felső, apró kavicsos szint málladéka 
nyomja rá bélyegét voltaképpen az egész fekvősorozatra; legalább is a 
törmelékekből ítélve.

A magas helvéciai terresztrikus szintek a keleti Börzsöny középső 
részein — közel 400 m. magasságig emelkednek fel. A felső helvéciai
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terresztrikumban is lehetnek továbbá szenes képződések — mint azt a 
Verőce és Kismarosi viszonyok mutatják.

5. Az alsó tortónikurn vulkanikus képződményei.

A Börzsöny vulkanikus képződményeiben főleg a nagy változatos
ságé andezitek szerepelnek. Nógrád körül azonban a Várhegyen és tőle 
nyugatra a Kálvária dombokon és a kis völgyön túl levő, alacsony, hosz- 
szúkás halmocskában a dacit is felbukkanik. Azonkívül tovább nyugatra, 
pár kisebb feltárásban, ill. felbukkanásban átmenetinek vehető dacit- 
andezit képződmények vannak. Ezekkel kőzettani nézőpontból újabban 
P a p p  F. és J u g o v i c s  L. (23., 24.) foglalkoztak részletesebben.

Az andezitekből a legkeletibb felbukkanás a Somlyó hegyen van; 
Tolmács és Nógrád határában. Kissé elmállott kőzete a nagy földpá- 
toktól porfiros szövetű amfibolandezit!. Egy régi leerodált, résvulkáni 
kráternek a kitöltésmaradványa. 1925-ben benne F ö 1 d v á r i-val sok 
szép zeolitot gyűjtöttünk az akkori kezdetleges kőfejtőkben. A mai, ha
talmas feltárásokban azonban alig akadt valami. A másik ilyesféle fel
törési krátermaradványt a berkenyéi Feketevízvölgyben észlelhetjük, az 
északi oldalon a szokolyax állomástól számított első nagyobb oldal
völgyben. Porfiros szövetű amfibolandezit ez. Kiáll a környezet jobban 
elmálló helvéciai rétegeiből, amelyek északi oldalon az élére állított, 
tehát felhozott agyagpala rétegekben erős kontakt metamorfizációt 
szenvedtek: megfeketedtek, megkeményedtek.

A többi bejárt részen csak sztrátóvulkáni szórási, ill. kiömlési kép
ződményeket észleltem. Főleg tufákat, breccsákat, aglomerátumokat. 
Kisebb mértékben lávarétegeket is. Ezek kőzettani vizsgálata szép és há
lás tanulmány, így nem csoda, hogy már sok specialista foglalkozott 
vele. Remélhetőleg rövidesen összefüggő és teljes feldolgozást nyer, eb
ben a tekintetben a Börzsöny is, mint a Mátra és Cserhát. Magam a 
hegyszerkezeti nézőpontokat tartva szem előtt, elsősorban az üledék és 
eruptivum határát igyekeztem rögzíteni. Rétegtani nézőpontból azon
kívül már évek előtt megfigyeltük, hogy a keleti oldalon az eruptivumok 
felett is látni kimái lőtt, kvarcitos kavicsokat. Most végre sikerült ezek 
eredetét, szálban levő előfordulásban is, megtalálni. Mégpedig Diósjenő- 
nél az új uradalmi út legfelső szerpentinje fölött, úgy 30—40 m. magas
ságban az üledék határától az andezit agglomerátumokban betelepült, 
kisebb-nagyobb kavicslencsék alakjában. Ezek tehát a régi, magasabb 
részekről sodródtak bele a mélyebb részeken lerakódó eruptivus ter
mékek közé.
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Posztvulkános képződmények is észlelhetők helyenkint. Így a Vas
bányahegy északnyugati árkában hidrokvarcitok alakjában szálban is. 
Törmelékben a hidrokvarcitok több helyt előfordulnak. A Kőember- 
hegy nagy piroxenandezit kőfejtőjében a lávarétegek közé ágyazva szép 
zöldes viaszopál betelepülések találhatók, néha félmázsás darabokban is. 
Azonkívül ide kell számítani a következő felső-tortónai emelet hidro- 
kvarcitos, édesvízi mészkő és diatoma tartalmú palás képződményeit, 
amelyek a gejzírszerű hőforrások felhozta melegvizeknek köszönik első
sorban létüket.

4. Az alsó tortonikum lajtamészkő képződményei.

Térképezett területeinknek csupán délnyugati sarkán, Szokolya felett 
látjuk őket az andezitkomplexusra települve. A képződmények mé
lyebb, de csak helyenkint kifejlődött tagjai a hidrokvarcitos édesvízi 
mészkövek és a velük kapcsolatos diatomapalás rétegek. (Puncz-árok, 
Akasztódomb vonulatának több pontja.) Rajtok azután transzgredált 
a tipikus lajtamszköveket lerakó tenger. A szokolyai süllyedés tengeri 
képződményei igen változatosak. Pleurotomás, bádeni agyagféleségektől 
a tömött lithotamniumos, parti mészkőféleségekig egész csomó, külön
böző fáciesváltozat észlelhető bennük. Legutóbb 1931-ben G a á l  I. írt 
róluk átnézetes összefoglalást (22.). A fauna gazdagsága és változatos
sága azonban további, részletes feldolgozást érdemelne.

5. Fiatalabb, jelsőmiocén-pliocén és ó-pleisztocén 
kavicstakarók nyomai.

A Börzsöny környékén különböző magasságú szintekben észlelhető 
kavicstakarók nyomait a nagy, helvéciai terresztrikumokból kierodált és 
lehordott anyagnak kell tulajdonítani. Ugyanis a felső tortonikum óta terü
letünk minden része szárazulat. Sőt helyenkint a szárazulat már előbb is 
meg volt, így az eróziós hatások régóta és nagy erővel működhettek. 
Az eróziónak elsősorban a laza és andezittakaró nélküli helvéciai réte
gek estek áldozatul. Ezeknek könnyen el nem málló kavicsai újabb fel- 
halmozódásokat, terrasz feltöltéseket hoztak létre. Korukra nézve, nincs 
bennök jellemzőbb kövület s így nem lehet pontosabban szétválasztani 
a kavicsos képződményeket, még akkor se, ha összefüggő feltárások vol
nának bennök; amikre sajnos nem igen akadunk. így csupán a kimosott, 
kimállott kavicsok magasságbeli elhelyezkedése adhatna némi támasz
pontot korbeli kifejlődésükre. Azonban itt is számba kell venni azt, hogy 
az andezit alól kimálló kavicsrétegek most is lassan, de folytonosan

33
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pusztulnak és hordódnak lefelé. Vagyis újabb és újabb kavicsrétegek, ili. 
kavicsos törmelék kerülhet a régebbiek fölé. Legfeljebb az ó-pleisztocén 
terraszkavicsokat lehet helyenkint pontosabban meghatározni, ahol egy- 
egy jobb feltárás, az eltakaró lösz rétegek alól a napfényre hozza őket. A 
fiatalabb kavicsos rétegekben természetesen már az andezitek lekopott da
rabjait is meg lehet találni.

6. Pliocén-pleisztocén-bolocén forrásképződmények.

A Börzsönyszél egyes pontjain szálban is (pl. Diósjenei öregszőlő
hegy nyugati vége, Drégelyvár nyugati oldalán levő völgy északnyugati 
mellékága) kisebb-nagyobb forrásmészkő maradékok észlelhetők; be- 
kérgezett növényrészekkel és lenyomatokkal. Törmelékben pedig több 
helyt is ráakadhatunk darabjaikra. Ezek a nagyobb töréseken feltódult, 
melegebb-hidegebb forrásoknak a lerakódásai. A Drégelyvár mögötti elő
fordulásnál ma is tart a forrásmészkő kiválása. Ezek a mészkőroncsok 
tektonikailag is fontosak; rendszerint törésvonalakat jelölnek.

7. Uj-pleisztocén löszképződmények.

A bejárt területek javarészét voltaképpen ezek fedik el. A lankásabb 
halomvidékeket úgy elborítják, hogy az alaprétegek alig ismerhetők fel 
Legfeljebb itt-ott, meredekebb partban, ill. part alámosásban. A maga
sabb dombok egyes, lankásabb oldalain is tekintélyes kiterjedésű felhal
mozódásokat alkot a lösz. Pl. a Drégelyvár körüli vidéken csak egyes, 
mélyebb bevágódásokban, vagy meredekebb partoldalakon észlelhetünk 
valamit a bázist alkotó, helvéciai rétegekből. A lösz vastagsága sok helyt 
eléri az 5—6 métert; sőt többet is. De azért a kevésbbé lankás vidéken, 
ill. a régi szélárnyéknak kitett helyektől eltekintve — (ahol a löszkép
ződés a legerősebb volt), — nem egy helyt a lösztakarónak vagy a belőle 
származott, sárgás húmusznak pár deciméteres bevágásával megkapjuk 
már a keresett alapréteget.

8. Üj-pleisztocén—ó-holocén futóhomok képződmények.

Az Ipoly mai ártere felett az ó-holocén térszínnek (Városi terrasz) 
megfelelő régióikban hatalmas, helyenkint több kilométer szélességet 
is elérő, futóhomokkal borított terület van. A futóhomok, mint a 
Dejtár, Patak, Ipolyvece és Hont községek körüli kifejlődése mutatja leg
elsősorban az oligocén és helvéciai alaprétegek deflációs lepusztulásából
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származott. De hozzájárulhatott az Ipoly lehozta, áradásoktól szét
teregetett és szárazra került s a szél szárnyaitól megbolygatott iszap 
anyaga is. Különben a futóhomok régió ma is növekszik. Ma is mozog 
a homok, ahol nincs megkötve. Hontnál pl. a falu délkeleti oldalán te
kintélyes magasra felhúzódnak a futóhomok képződmények a lösz és 
helvéciai rétegekre.

9. Üj-holocén ártéri, stb. alluviális képződmények.

Ezek az Ipolynak helyenkint több kilométer széles és áradásoktól 
gyakorta meglátogatott árterén meglehetős erőteljesen fejlődtek és fej
lődnek ma is. A többnyire kisebb mellékpatakok völgyeiben természete
sen kisebb ezek kiterjedése és vastagsága is. De a kis-, Ül. ellanyhuló 
esésű völgyekben, sokszor még az egész kicsinyekben is kénytelenek va
gyunk számbavenni őket. Helyenkint tőzeges mocsári lerakódások is 
észlelhetők a mocsarasabb, réti alluviumban.

II. H EG YSZER K EZETI VISZONYO K.

Általánosabb, ill. részletesebb tektonikai eredményeket a felvett 
terület nagyobb részének alacsony és elfödött volta miatt, másrészt pedig 
mivel most elsősorban a rétegtani összefüggés kinyomozásával kellett fog
lalkoznom, nem lehetett még elérni. Ide különben is szükségesek volná
nak a beméréses szelvény-felvételek, amelyeket ezidén hozzáértő segéd
erők hiánya miatti nem tudtam végezni. így csak néhány feltűnőbb 
törésvonalnak és a következtetés, ill. összehasonlítás révén kibogozott, 
szerkezeti eredménynek közlésére szorítkozhatom.

Maga a Börzsöny andezittakarója, tekintetbe véve azt, hogy dél
nyugatra a Duna felé és északnyugaton az Ipoly felé egészen a folyók 
szintjéig, sőt alájuk leszáll, holott a középső részeken az eruptívum 
érintkezése az üledékkel 200 méterrel is magasabban van, mint a fentiek 
— boltozatféle felhalmozódást alkot ma. Természetesen csak nagy álta
lánosságban. Mert nagyobb törések, vetők (a hegység szélén a helvéciai 
és alsótortónai határrétegeknek térszíni fellépéséből is lehet ezekre követ
keztetni, mint pl. a mellékelt szelvény is mutatja Drégelytől dél-délnyu
gat felé) ma már a régi formákat alaposan összetördelték. (26.)

Az általános dőlésirány a keleti részeken 2 1—22 hóra. Erre merő
leges nagyvető nyomát mutatja pl. Diósjenőnél egyebeken kívül, a for
rásmészkő fellépése is.

A Honti szakadék-ban egy nagyon érdekes „vetőszinklinális“  ha
tása alatt jött létre az ottani három, vízesés féle lépcsőzet. Sőt maga a
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törésvonal is kinyomozható. A három lépcső felett ugyanis, (amelyek
ben) a rétegek délkelet felé, kb. io hórás dőlésben állanak) a patakmeder 
lejtése elsimul. Itt a rétegek dőlése megváltozott, 22 hórás lett. A lapos 
dőlésű rétegeken ugyanazzal a lejtéssel dőlésirányban nyugodtan folyik a 
patak. Közben a határon megtaláljuk a vetőt magát is; pár kisebb elmo
sódott nyom, csúszás stb. alakjában.

A keleti alacsony vidék oligocén rétegeiben is észlelni helyenkint 
apró, de jellegzetes törések nyomait. Pl. a diósjenői tó déli oldalán lévő, 
kis homokbányában. Ez mindössze félméteres nagyságú.

Típusos vetős szerkezetre vall Drégely és Nagyoroszi között a hel- 
véciai slír, stb. rétegeknek messze keletre való — előugrása. T. i. itt 
letörés történt, amely mélyebb szintbe süllyesztette le a helvéciai kép
ződményeket s így jobban megóvódtak az erózió pusztításaitól s na
gyobb térszínen maradtak meg, mint délfelé, ahol exponált magas hely
zetükből kifolyólag az erózió egészen messze nyugatra lepusztíthatta 
őket. Igaz, hogy ennél a folyamatnál az andezittakarók vastagsága, 
keménysége is jelentős szerepet játszhatott.

III. HASZNOSÍTHATÓ ANYAGO K.

Hasznosítható anyagok tekintetében a kattiai rétegek homokkövei 
lazák; az agyagok pedig többnyire jóval homokosabbak, mint kellene, 
úgyhogy még helyileg is ritkán használhatják fel őket. A  téglaégetés, ill. 
vályogvetés fő anyaga azért rendszerint a húmusszal kevert, agyagosabb 
lösz. Épületkövekül pedig a romhányi „hárshegyi homokkövet“ , vagy a 
fagyállóbb andezitbreccsaféleségeket szállítják sokszor elég nagy távol
ságokra is. Az andezitlávákban is vannak kisebb-nagyobb kőfejtők. 
Főképpen kavicsoló kőnek használják őket. A nagyoroszi bánya azonban 
nemcsak kockakövet, hanem még kisebb lépcsőket és oszlopokat is bőven 
tud' termelni az ottani piroxénandezitből.

A helvéciai kavicstakarók szolgáltathatnának jobb és nagyobb tömegű 
építkezésre való kavics- és homokanyagot, ha a szállítás; kérdését a 
vasúti állomásokig — megoldhatnák. Mert a tengelyen való szállítást, 
mint kisebb értékű tömegcikk, különösen az ilyen fában gazdag vidéken, 
ahol az ilyen fuvar iránt való kereslet nagy — semmiképpen sem bírja ki.

Szénnyomok vannak úgy a kattiai, mint a helvéciai képződmé
nyekben. Azonban, úgylátszik, csak gyengék. A Salgótarjáni R. T. há
borúelőtti mélyfúrásai Nógrád és Diósjenő vidékén a mélyebb kattiai és 
rupéli rétegekben az esztergomi felső oligocén szenekre irányultak, de nem 
hozták meg a kívánt eredményt. Szó lehetne még, legalább is a déli
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részeken, a kosdi típusú, eocén szenekről .(T. i. a fedő, felsőeocén mész
kövek egész Romhány magasságáig megvannak az ottani rögökben.) 
Ámde ezek jövedelmezősége a várható nagy mélység következtében ma 
még nagyon bizonytalan volna úgyis.

Az alsó helvéciai rétegekben Diósjenő Ny-i oldalán tényleg észleltek 
gyengébb szénnyomokat. Ezek után a jelen nyár folyamán is kutattak: 
kisebb-nagyobb aknázásokkal, de nem nagy eredménnyel.

Szénhidrogének tekintetében a terület mint nagy vastagságú és vál
tozatos oligocén rétegekből álló komplexus nyújthat megfelelő, kisebb 
lehetőségeket, mint azt a multévi jelentésemben kifejtettem, mert ez a rész 
is annak a tartozéka. Hiszen a nógrádi Salgó-fúrás, éppúgy, mint a 
balassagyarmati ártézikútfúrás (1911-ben) alkalmával észlelték a meg- 
gyujtható gázok feltódulását időnkint, bár ezekre akkoriban igazán 
kevés figyelemmel voltak még.

I . 1826.

2 . i86é>.

3 - 18 66.

4 - 18 67.

5- 1893.

6. 1899.

7 - 1904.

8. 1907.

9- 1908.

10. 1908.

10 b \o O GO

i i . 1910.

I r o d a l o m .

M o c s á r i  A n t a l :  Nemes Nógrád várm egyének.............leírása. I—II.
(Pest.)

S t ä c h e  G.: Geol. Verhältnisse der Umgebungen von Waitzen. (Jahr
buch, G. R. A. Wien. X V I. p. 277—328.)
F o e t t e r l e  Fr.: Vorlage der Geol. Spezialkarte der Umgebung von Ba
lassagyarmat. (Verhandl. p. 12— 13.)
H a n t k e n '  M i k s a :  A  diósjenői ( és pusztalőkösi tályag. (Magyarhoni 
Földt. Társ. Munkálatai III. p. 90—93.)
S z a b ó  J ó z s e f :  Geológiai, adatok a dunai trachitcsoport balparti ré
széhez. (Földt. Közlöny X X V . p. 303—320.)
B ö c k h '  H ú g ó :  Nagymaros környékének földtani viszonyai. (M. kir. 
Földt. Int. Évkönyve. X III. p. 1— 57.)
S c h a f a r z i k  F e r e n c :  A magyar korona országainak kőbányái. (M. 
kir. Földt. Int. kiadása.)
V i t á l i s  I s t v á n :  Hont vármegye természeti viszonyainak leírása. 
(Magyarország vármegyéi és városai X I. k.)
G a á l  I s t v á n :  A  Vác—Drégelypalánkai vasútvonal mentének geoló
giai vázlata. (Bány. Koh. Lapok. X L I. Évf. 47. köt. p. 350—356.) 
B ö c k h  H u g ó :  Néhány megjegyzés Gaál I. dr. cikkére. (Bány. Koh. 
Lapok. X L I. évf. 47. köt. p. 616—617.)
G a á l  I s t v á n :  Rövid válasz Böckh Húgó dr. úr megjegyzésére. (Bány. 
Koh. Lapok. X LI. évf. 46. köt. 670—671.)
S c h r é t e r  Z o l t á n :  Földtani kirándulás Nógrád és Szokolyahutíra. 

(Földt. Közi. X L .  p. 373— 376.)
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12. 1915. M a j e r  I s t v á n :  A börzsönyi hegység északi részének földtani viszo
nyai. (Földt. Közi. XLV . p. 1 —39.)

13. 1916. N  o s z k y  J e n ő :  A Cserhát északi részének földtani viszonyai. (Föld.

14. 19 2 1-
Int. Évi Jelentése, p. 342— 352.)

-22. S ü m e g h y  J ó z s e f :  Diósjenő környéke miocén rétegei és azok 
faunája. (Földt. Közi. L I—LII. p. 31-—39.)

15. 1923. B ő d  a A n t a l :  Szokolya környékének geológiai viszonyai. (Bány. Koh. 
Lapok. LV I. p. 107, i20, 135.)

16. 1924. K i s s  M á r t o n :  Szokolya és Nógrád közti terület andezites kőzetei. 
(Bány. Koh. Lapok. LV II. p. 1 —7.)

17. 1926. és 1931. N o s z k y  J e n ő :  A Magyar Középhegység északkeleti részé
nek oligocén-miocén rétegei. I—II. (Annales Mus. Nat. Hung. X X IV . p. 
287—330; X X V II. p. 159—230.)

18. 1928. G a á l  I s t v á n :  A börzsönyi hegység egy rejtett barlangjáról. (Föld
rajzi Közlemények. LVI. p. 32-—35.)

19, 1929. N o s z k y  J e n ő :  A Magyar Középhegység schlier-rétegei. (Debreceni 
Tisza I. Tud. Társaság II. oszt. munkálatai III. p. 81 — 128.)

20. 1929. S c h a f a r z i k  F. — V e n d l  A . : ' Geológiai kirándulások Budapest 
környékén. (Magy. Kir. Földt. Int. kiadványa.)

21. 1929. P a p p  F.: Hydrológiai megfigyelések a börzsönyi hegységben. (Hydr. 
Közlemények. IX . p. 83—89,)

21 b 1929. F ö l d v á r i  A .: Adatok a bia—tétényi plató oligocén-miocén rétegeinek 
stratigraphiájához. (Annales Mus. Nat. Hungarici X X V I. p. 35— 59.)

22. 1931. G a á l  I s t v á n :  A szokolyai középmiocén tengeröböl faunájáról. (Pót
füzetek a Term. Tudományi Közlönyhöz, p. 132— 135.)

23. 1932. P a p p  F e r e n c :  A Börzsöny hegység andezit és dacit kontaktusai. 
(Földt. Közi. L X II. p. 1.22— 129.)

24 . 1 93 3- J u g o v i c s  L a j o s :  D acit, Vorkommen in Börzsöny Gebirge Ungarn. 
(Min. und Petrogr. Mitteilungen. X L III, p. 156— 174.)

2 5- >933- S z v o b o d a  B é l a :  A  Börzsöny , hegység északkeleti részének geomor- 
phológjája. (Budapest. Unió. p. 1 —24.).

26. 1934. N o s z k y  J e n ő :  Hont és , Nógrád vármegyék geológiai viszonyai. 
(Hont- és Nógrádmegyék monographiája. Budapest, p. 9—50.)

27 - I934- N o s z k y  J e n ő :  Adatok az j Ipolyvölgy hydrológiájának ismeretéhez. 
I.,(H yd r. Közlemények. X IV . p. 43—82.)

2*. 193 5. G e d e o n  T i h a m é r :  A diósjenői szünidei gyermektelep vízellátása. 
(Hydr. Közlemények. X V . p. 185—190.)

29- 1935. N o s z k y ;  J e n ő :  A Dunabalparti hegyrögök környezetének geológiai vi
szonyai. (M. K ir. Földt. Int. Évi Jelentése. 1936—38-ról.)

30. 1 9 3 5- F e r e n c z i  I s t v á n :  Adatok , a börzsönyi hegység geológiájához. (M. 
Kir. Föld. Int. Évi Jelentése 1924—28-ról. p. 1 3 1— 144.)

01. 1935' N o s z k y  J e n ő :  Budapest környékének Helvetien rétegei. (Földt. Közi.
LX V . p. 163— 182.)
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Jelentésem befejeztével nem mulaszthatom el köszönetem kifejezé
sét a M. Kir. Földtani Intézet Igazgatóságának azért, hogy az Eger— 
Rima—Zagyva és Ipolyvölgyi területeken hosszú évek során át végzett 
vizsgálataim befejezhetését — legalább is az Északkeleti Középhegysé
günk oligocén-miocén sztratigráfíájára nézve — a jelen idők nehézségei 
közt is lehetővé tenni szíves volt részemre.

Budapest, 1936. évi január hó 26.




