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A terület felépítése
Nagy vonásokban a térképezett területet két földtanilag és morfo

lógiailag is elütő területrészre lehet felosztani. Az egyik a K-i területsáv, 
mely a Cserhát K-i peremét foglalja magába és uralkodóan az oligocénnél 
fiatalabb harmadkori üledékekből épül fel, míg a Galga Ny-i partszegélyén 
az idősebb rögöktől eltekintve, az oligocén-miocén határa táján és a stampiai 
időszakban leülepedett képződmények az uralkodók. A K-i részen az eruptív 
rétegek is lényegesebb szerephez jutnak, míg a Ny-in ezek hiányoznak. 
A rétegsorba iktatódó eruptívumok okozzák a terület K-i szegélyének hegy
ség jellegét, míg a Ny-i, lösszel erősen lefedett lankás dombvidék a nagyrészt 
tektonikailag preformált völgyhálózat mentén tagolt erősebben.

Rétegtan
Jelentésem csak a terület harmadkori rétegsorát tárgyalja, miután az 

éppen csak érintett Csővári — idősebb rögre vizsgálataim nem terjedtek ki. 
ÉK-i Középhegységünk rétegtanába már több ízben megkíséreltem rendszert 
vinni. (3 , 4 , 5 , 2 .) Ennek a lényege: 1. Rám utattam arra, hogy a kiscelli 
agyag transzgressziójától kezdve, a«katti időszak» folyamán lezajló regresszió 
lezáródásáig az oligocén üledékei egyetlen üledékképző ciklus keretében üle
pedtek le, melyen belül regionális érvényű rétegtani határ nem hüzható. 
2. A miocén faunaelemek első hangsúlyozottabb jelentkezése az oligocén 
«stampiai» üledékképződéstől különálló és azt követő ciklusban törtérik. A 
miocén-vonások különösen hangsúlyozottak a litorális jellegű, főleg pectenes 
faunákban, melyek rétegtani szerepéről D e p e r e t  és R o m a n , Co s s m a n n , 
P e y r o t  monográfiái után nem lehet kétség. 3. Az új üledékképződés üledékeinek 
diszkordáns települése, vagy pedig az alsó-miocén és oligocén üledékképződés 
közé iktatódó terresztrikum számos helyen kimutatható. 4. Az első alsó-miocén 
üledékképződést a második alsó-miocén üledékképző ciklustól ugyancsak 
diszkordancia vagy terresztrikum választja el. 5. Az akvitáni emelet keretei 
hazai viszonyok között mással, mint az első mediterrán jellegű faunát hozó 
transzgresszióval bevezetett üledékképződéssel nem tölthetők ki. 6. Az így 
elkülönített rétegösszlet az akvitáni emelet eredeti meghatározását is fedi, 
kimutathatók faunisztikai vonatkozások az akvitaniai öböl (Melongena 
lainei B a s t , rétegek) üledékeivel, a bazasi és merignaci «falun»-ökkel, a
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keletmediterrán tartományokban pedig a horni, molti, loibersdorfi, korodi 
rétegekkel stb. 7. Az akvitáni-öbölnek nem volt közvetlen kapcsolata a 
miocén elején a keletmediterrán tartományokkal, ezért a hazai akvitáni 
emeletet nálunk külön kell őslénytanilag meghatározni. 8. Északkeleti 
Középhegységünkben a burdigalai emelet üledékei a helvétivel olvadnak 
egységes üledékképző ciklusba egybe és a tortonaitól válnak külön.

A fenti ismételten hangoztatott érvelésben foglaltak előnye az, hogy 
földtani szemléletre támaszkodnak. Ez alapon nem skatulyázni kívánok, 
hanem a tényleges földtörténeti mozzanatokra támaszkodva rendszert vinni 
a rétegsorok helyenkint látszólagos rendszertelenségébe.

O 1 i g о c é n. A rupéli-kattiai üledékképződési ciklust egységbe
foglalva, a «stampien» keretein belül, csak fácieseket tartok elkülöníthetőnek. 
A fáciesek egymásutánjában azonban a földtörténeti fejlődésmenet tükrö
ződik, ha az azonos fáciesek nem is jelentenek feltétlen földtani egyidejű
séget. Az elkülöníthető fáciesek: 1. a legnagyobb transzgressziót jelző nagy
vastagságú «joraminiferás agyagfácies» («kiscelli agyag» =  rupéli), mely a 
középső «stampien»-nek felel meg, 2. a felső «stampien» mélyebb szintjében 
a nagyjából egységesen kifejlődött tekintélyes vastagságú oligocén slír 
fácies, 3. a felső «stampien» további kiemelkedést jelző iszapos, homokos, 
homokköves szublitorális fácies s 4. a regresszióvégi kiédesedő fáciesek. 
A szublitorális fáciesen belül a homokos-iszapos rétegsorba települő, kisebb 
ingadozásokat jelentő vékonyabb agyagos tagok ezt az általános képet lé
nyegében nem zavarják.

Alsó-stampien. Területem oligocénjének kétségtelenül legidősebb kép
ződménye a Csővár községben felszínre kerülő rosszul rétegezett és kőzet- 
tanilag teljesen «kiscelli agyag» habitusú szürke, plasztikus agyag, mely 
azonban mikrofaunát egyáltalában nem tartalmaz. Ez a képződmény két
ségtelenül a csővári rög kiemelkedése folyamán, mint a rög legmélyebb 
oligocén burka került a felszínre. Ezt a rétegtani helyzetet igazolja az is, 
hogy M a jz o n  L . ugyancsak a «kiscelli agyag» legmélyebb szintjeiből ismertet 
ilyen foraminiferamentes fácieseket (8) .  Az agyag amennyire ez a rosszul 
rétegezett képződményben megállapítható, 60° körüli irányban dől kb. 
8—9°-kal s ilymódon a csővári rög valóban az itt  nehezen kibogozható szer
kezet magját alkotja.

A középső «stampiem-nek a «kiscelli agyag»-hoz közelebb álló fáciese 
fekszik Galgagutától К -re, a Farkasberki-tanya és a Bercelli-szállás között 
lévő sávban, Ezeket a mikrofaunában gazdagabb agyagokat a D-i Cserháttal 
kapcsolatos jelentésemben (4) már ismertettem.

Felső ^stampien» slír fácies. Közismert az a kőzettani és faunisztikai 
hasonlóság, mely a helvéti és a felső «stampien» izopikus slír fácieseit jellemzi. 
Faunisztikailag ez a slírjelleg a magányos korallok, különösen Flabellumok, 
vékonyhéjú kagylók, Entolium corneum Sow., Spatangidák, s kovaszivacstük 
jelenlétével jellemezhető. Ezt a fáciest a legtipikusabban a galgagutai régi 
téglavető kőzete képviseli, melyből az alábbi faunácska került elő: Dentalium 
kickxi N y s t ., Calyptrea chinensis L in N., Lucina schloenbachi K o e n ., Corbula 
gibba O l ., Astarte sp. Nucula cf. peregrina D e s h ., Flabellum sp., Robulus 
inornatus (d ’Or b .), Robulus limbosus (Rss.), Globigerina bulloides d ’Or b .,
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Nonion umbiíicatulum M o n t a g u , Cibicides cf. variábilis d ’O r b ., spatangida- 
tüskék.

A képződményre jellemző Flabellumok megjelennek a galgagutai 
Funtus-pusztától D-re lévő meredek dombpart oligocén slírjében is az alábbi 
kísérő mikrofaunácskával: Robulus cultratus (M o n t f .), Robulus cf. inornata 
d ’O r b ., Nonion boueanum (d ’O r b .)

Makrofaunát nem találtam a galgagutai Kopasz-hegy oligocén slírjé
ben, gazdagabb azonban ennek mikrofaunája: Cibicides pseudoungerianus 
Cu s h m ., Robulus sp., Robulus austriacus d ’O r b ., Globigerina bulloides d ’O r b ., 
Nodosaria badenensis d ’O r b ., Virgulina schreibersiana Cz jz ., Globigerina 
triloba Rss., Sphaeroidina bulloides d ’O r b ., Dentalina consobrina d ’O r b ., 
Dentalina jilijormis d ’O r b ., szivacstük, spatangida-tüskék.

A nógrádsápi «Sápi» patak K-i partján húzódó dombvonulatban föld
tani szerkezet magjában tárja fel ezt a képződményt a 238 m-es három
szögelési ponttal jelzett magaslat Ny-i lába, ahol a borpincékkel is meg
nyitott, jól rétegzett üledékből Texularia carinata d ’O r b ., Cibicides ungerianus 
(d ’O r b .), Robulus sp., Dentalina polyphormis d ’O r b ., Gyroidina soldani(d ’O r b .), 
spatangida-tüskék kerültek elő vékonyhéjú kövületnyomok mellett. A vonulat 
D-i vége felé az Újlaki pusztától É-ra bukkanik ki újra az oligocén slír az 
alábbi fajokkal: Textularia carinata d ’O r b ., Cibicides ungeriana (d ’O r b .), 
Marginulina fragaria G ü m b ., Robulus inornatus (d ’O r b .), Virgulina schrei
bersiana Cz jz ., Polymorphinci sp., Nonion commune (d ’O r b .) Dentalina 
sp. spatangida-tüskék.

Kétségtelenül az oligocén slírfáciest képviseli a Becske K-i szegélye 
és a Délkúf-major között lévő dombsáv is. Becske К-felé húzódó utcája É-i 
házsorának udvarán fiatalabb stampikum fekvőjében növényi lenyomatos 
agyagos slír nemcsak Flabellumokat tartalmaz, hanem a Spatangiddk makro- 
fauna-elemekként is megjelennek. A helvéti slír jellemző spatangidáját a 
Schizaster laubei R. H oE R N .-t ebben az oligocén izopikus fáciesben a vele 
közelrokon, de az oligocénre jellemző Schizaster acuminatus G o l d f . helyettesíti.

Dél-cserháti jelentésemben (4) a berceli Istenhegy tel érének mellék
kőzetét is., mint oligocén slírfáciest írtam le. Az előrehaladó pyroxenandezit 
bányászkodás az érintkezést most jobban feltárta s új észlelésünk alapján 
ezt a régi megállapításomat most módosítanom kell. Az istenhegyi telér kötött 
homokot tör át és csak az érintkezési hatás következtében vált a kőzet slír- 
szerűvé. Valódi oligocén slír csak az istenhegyi telér Ny-i végén jelentkezik 
kisebb foltban a már ismert mikrofaunával, a következő alakokkal: Textularia 
carinata d ’O r b ., Discorbis rosacea (d ’O r b .), Planulina osnabrugensis M ü n s t ., 
Truncatulina ungeriana d ’O r b ., Cibicides sp., Cibicides dutemplei ( d ’O r b .), 
Rubulus inornatus (d ’O r b .), szivacsgemmulák.

Felső «stampien» szublitoralis fácies. Kőzettanilag ez a fácies korántsem 
egységes. Durvaszemü homoktól-homokkőtől finomabb iszapfáciesig, murvás 
részletektől agyagos betelepülésekig az üledékek sokfélesége építi fel ezt a 
rétegsort, melyet az eddig tárgyalt képződmények egységesebb kifejlődésé
vel szemben éppen a fáciesek függőleges és vízszintes változatossága jellemez. 
Az oligocén-miocén határ felé, a miocén bázisának gyakran izopikus kifejlő
dése, s a képződmény kövületszegénysége miatt a rétegtani értékelés gyakran



válik bizonytalanná. A fenti fácies egyes foltjait a térképen is fenntartással 
jelöltem ki.

Jellegzetes előfordulás az acsai kastélydomb útbevágásának, a kastély
tól К-re levő feltárása. A rétegsor ismertetett (4.) faunája szerint típusos 
Pectunculus obovatus-os «törökbálinti» fáciesű. Az Acsa-erdőkiirti út mentén 
a 182 m magassági pontra vezető dűlőút partfala murvás homokot tár fel 
Potamides plicatus BnoNG.-val.

Más lelőhelyek makrofaunája többnyire felismerhetetlenségig elpusztult 
aragonithéjú maradványokból áll. Az itt-ott jelentkező ostreacserepek vagy 
néhány Anomia egymagában véve nem korjelző, s még az agyagos betele
pülések foraminifera-faunája is gyér és semmitmondó. A térképezésnél 
inkább az alsó-miocénhez és az oligocén-miocén határán jelentkező terresztri- 
kumhoz viszonyított rétegtani helyzetet vettem tekintetbe.

Déli-cserháti jelentésemben utaltam többek közt a berceli Fogacs- 
puszta pectunculusos homokjára s a Berceli-hegy K-i szélén lévő Csurgó
forrás pectunculusos képződményére. A pectunculusok Ungár Tibor vizs
gálatai alapján a Pectunculus obovatussal semmiképpen sem azonosíthatók, 
hanem a T e l e g d i-R ó t h  K á r o l y  által Egerből leírt Pectunculus inflatoides 
nevű fajt képviselik. Ezt a fajt magam már régebben Diósjenőn tipikus 
nagygastropodás miocénjellegű egri kísérőfaunával találtam meg. A települést 
is figyelembe véve, ennek alapján, e Bercel-környéki képződményeket a 
miocén bázisára helyeztem át.

Felső «stampien» félsósvizi fáciesek. A «stampien»-végi kiemelkedéssel 
kapcsolatos kiédesedés idei felvételi területemen is jelentkezik. A Becske 
község DK-i sarkában lévő községi homokfejtő egyes rétegei szinte kőzet
alkotó tömegben tartalmazzák a Potamides plicatus B r o n g . és Tympanotonus 
margaritaceus B r o c c . héjait. A képződmény ezeken a széteső aragonithéjú 
maradványokon kívül Ostreákat zár magába. A feltáráson jól megfigyelhető 
a képződmény paralleldiszkordáns rétegződése, ami deltaképződményre utal.

A cerithiumos-ostreás fáciest csak a települési viszonyok gondos mér
legelésével lehet a rétegsorban helyesen elhelyezni, mivel ez a fácies felléphet 
a miocén bázisán is. A nógrádsápi kálvária táján a cerithiumos-ostreás 
kavicsos konglomerátumot csak, mint diszkordáns települést tudjuk értel
mezni. A nógrádsápi struktúra magját képező slírhez ugyanis oly közel esik, 
hogy nehezen volna e szintben ilyen mértékű kiédesedés elképzelhető.

Szárazföldi határrétegek. Az oligocén és miocén elhatárolása szempont
jából valósággal kulcshelyzetűek azok a szárazföldi üledékek, melyek a 
«stampien» tengeri üledékképződést lezárják. Ennek a határidőszaknak az 
üledékei, ahol a tektonikai viszonyok is kedvezőek voltak, fejtésre érdemes 
széntelepeket tartalm aztak (Becske. 3.). A terresztrikum jelenléte az alsó
miocén és az oligocén között korántsem helyi jelentőségű, hanem ebben a 
szintben az egész területen szinte következetesen fellép. A felszínen két 
uralkodó fáciesét figyelhetjük meg. Az egyik egy néha jelentős vastagságot 
elérő kavics, másik pedig jól észlelhető keresztréteg'ződéses, mikrofauna- 
mentes sárga- vagy kavicsos-homok. Egyik képződményben sem találjuk 
a szerves élet nyomát.

Nógrádsáptól D-re a «Határföldek» és «Alsóföldek» között az 1 : 25 000-es



katonai térképen 8-cal jelölt kavicsfejtőben a feltárás magassága meghaladja 
a 10 m-t s az egész feltárást egyöntetű, durva kavicsrétegek alkotják, mintegy 
35°-os DNy-i dőléssel. A környező oligocén rétegsorban ilyen képződménynek 
nyoma sincs. E dombtól kissé É-ra a kavics diszkordánsan fedi az oligocén 
slírfáciest. E képződményt másként, mint folyami vagy delta-kavicsot 
elképzelni nem tudom. Nógrádkövesdtől D-re ugyanilyen kavicsot találunk 
a 253 m háromszögelési ponttal jelölt magaslaton.

Nem tudom máshová sorolni a becskei temetődomb sajátságos kavicsos 
konglomerátumát sem, mely a környezet oligocén fácieseitől élesen elüt 
annak ellenére, hogy fedőjében foraminiferás iszapfácies jelentkezik a kö
vetkező alakokkal: Cibicides dutemplei d ’O r b ., N  onion umbilicatulum, 
(M o n t a g u ), Pullénia spheroides d ’O r b ., Nonion granosus (d ’O r b .), Ostra- 
codák. Lehetséges, hogy itt már a kavics is az akvitáni emeletbe való átmenetet 
képviseli, de az is lehet, hogy a felső «stampiem tagja. Becske erősen össze
tört területén a széntelepes depressziókat határoló emeltebb rögökön a 
határképződmények értékelése vitatható.

A kövületmentes kavicsnál egyértelműbb a keresztrétegződéses homok 
rétegtani helyzete. Ilyen keresztrétegződéses homokot észleltünk a nógrád- 
sápi Etelka-pusztától É-ra, a Nógrádsáp-legéndi úton, a katonai térkép 
szélén-f-197-tel jelzett útkanyarulatban. Ez az előfordulás csapásban Nógrád- 
kövesd D-i széléig követhető elszigetelt foltokban s a felső «stampien» és a 
miocén bázisa közé iktatódik.

M i o c é n .  Az előbb vázolt terresztrikum fedőjében újra a tengeri 
fáciesű üledékek jelennek meg. Ezek az oligocén-miocén határ megvonása 
tekintetében sok vitára nyújtottak alkalmat. Érthető, hogy az oligocénvégi 
szublitorális iszap-homok fácieseket, rosszmegtartású aragonithéjú faunájuk 
alapján a miocén alján fellépő izopikus fáciesekkel azonosították. Ha a 
miocén-jelleg ezekben az iszapfáciesekben kevésbbé élesen jelentkezik is, 
a települési viszonyok figyelembe vételével nem reménytelen a helyes réteg
tani elkülönítés.

A miocén magasabb tagjai úgyszólván teljesen a Cserhát-peremre 
szorítkoznak és a szarmatáig követhetők.

Akvitáni emelet. Felszíni feltárásokból e szint parti fáciese területemen 
két helyről ismeretes. A nógrádkövesdi Horváth-pusztától D-re lévő árkok 
talpa homokkő betelepüléseket tartalmazó laza homokot tár fel. Az ároktalp 
homokköveiből az alábbi faunát sikerült begyüjtenem: Anomia ephippium 
L., Anomia ephippium L. var. pergibbosa Sa c c ., Anomia ephippium L. var. 
aspera P h il ., Pecten pseudobeudanti D e p ., R o m ., Pecten sp. cserepek, Aequi- 
pecten opercularis L. var. miotransversa Sc h f f . (búbrészek és cserepek).

A felsorolt Pecten pseudobeudanti és az Aequipecten opercularis az oligo- 
céntől teljesen idegen, kétségkívül mediterrán fauna elemek. A település, 
dőlés irányban a terresztrikum fedőjében, alig teheti a képződmény alsó
miocén korát vitathatóvá.

Becskétől ÉNy-ra a műút Nagyberektető-i útkanyarában néhány évvel 
ezelőtt bőven észleltem Aequipectenek cserepeit. Ezt az aequipecten-faunát 
Ostreáк és Anomiáк kísérik az alsó-miocén pectenes-anomiás homok jellemző 
képviselőiként.
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Az Eresztvény-dűlőn ezenkívül még az 1 : 25 ООО-es térkép «E» betűjé
nél észleltem a homokban Pecten cserepeket. Az Eresztvény-dűlő e parti 
rétegsora általában nagy vastagságú laza homokból és betelepült kavics
rétegekből áll. A Nagyberektetőn a rétegsorban vékonyhéjú kagylókat és 
növénylenyomatokat tartalmazó agyagos betelepülést is megfigyeltem.

Kevésbbé szembeötlő a miocén-jelleg az iszapos fáciesek esetében. 
Az alsó-miocén iszapfácies különállása a íe\ső-«stampien»-Lől a legfeltűnőbben 
Rétságon a községtől É-ra, a vasútvonal É-i oldalán levő homokfejtőben 
figyelhető meg, ahol a pholadomyás iszapfácies felső «stampien» homokra, 
keresztrétegződéses homokra, majd szénzsinóros terresztrikumra települ 
diszkordánsan. A Nógrádkövesdtől D-re lévő 253 m-es magassági ponttól 
Ny-ra a terresztrikus kavicsra ugyancsak Pholadomyákat tartalmazó iszap
fácies települ, melyet a rétségi akvitánival kellett azonosítani. Nógrád
kövesdtől É-ra, a Műmalomtól К -re, a sodronykötélpálya mentén ez az iszap
fácies jó feltárásban figyelhető meg. Itt durva homokkal váltakozó finomabb 
iszapos homok van feltárva, összeállóbb homokkő lepényekkel. A feltárásból 
előkerült fauna az alábbi: Laevicardium cingulatum Go l d f ., Panopaea 
menardi D e s h ., Pedunculus sp. (töredék), Cardium sp., Turritella sp.

A fenti faunácska a Bécsi-medence loibersdorfi homokjának fáciesére 
utal. E képződmény miocén-jellegét hangsúlyozza a nógrádkövesdi 253 m 
magassági ponttól Ny-ra lévő feltárásból kikerült Plioladomya alpina M a t h . 
is, melyet Sc h a f f e r  a Bécsi-medencéből az akvitáni emeletből írt le. A sod
ronykötélpálya menti feltárás Pyrula (Ficula) condita Brongu.-ja sem idegen 
a miocénből. Az innen előkerült Thracia eggenburgensis Sc h f f . pedig a Bécsi
medence burdigalai emeletjének alakja. Az akvitáni emelet tipikus képviselője 
a szécsénkei szeszgyárnál a Gyalogvár (299 m) ÉNy-i oldalában lévő, a térképen 
7-tel jelölt feltárás iszapos fáciese, melyből nagyméretű Ringciardium-okát em
lítettem. Idei felvételeim folyamán sikerült e nagyméretű Cardiidákból jómeg
tartású példányokat gyűjteni. U n g á r  T ib o r  őslénytani vizsgálatai során megál
lapította, hogy e faj nem a Ringicardium, hanem a Trachicardium génuszba tar
tozik s egy eddig még le nem írt, kétségtelenül új faj. Legközelebbi rokona 
a Trachicardium multicostatum B r ., mely a Bécsi- és Piemonti-medencékben 
egyaránt a tortonaitól felfelé jelenik meg a fiatalabb neogénben.

Fogacs-pusztánál és a Berceli-hegy K-i oldalában a Jakot-pusztai 
Csurgóforrásnál a Pedunculus obovatust helyettesítő Pedunculus injlatoides 
T.-Róth késztettek arra, hogy ezeket az üledékeket régebbi álláspontomból 
eltérően szintén az akvitáni emeletbe helyezzem. I d . N o sz k y  J e n ő  cserháti 
térképén a Berceli-hegy andezit takarójának feküjében felső-oligocént és 
miocén slírt tüntet fel. A terület részletes bejárása kétségtelenné tette, hogy 
a külsőleg slírnek látszó fácies elválasztása a homokos, ostreás íekütől nem 
vihető keresztül. A «Csurgó-forrás» felírás «g» betűje felett, a gyümölcsös 
szélén húzódó út partjában laza homok van feltárva aragonithéjú Cytherea, 
Laevicardium cingulatum G o l d f . stb. nyomokkal. Fedőjében kb. 30 cm-es 
ostreás pad fekszik, néhány Anomia töredékkel, mely felett mintegy 2 m 
vastagságban jól rétegzett slírszerű fácies települ. Dőlésirányban tovább 
haladva azonban újra homokos sorozat következik 10—20 cm-es homokkő 
betelepülésekkel. Ez a sorozat erősen emlékeztet a Horváth-puszta környé
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kén megfigyelt homok-homokkő sorozatra. A slírszerű külsejű képződmény 
tehát nem fedő, hanem csak betelepülés. A Csurgó-forrás feletti slírszerű 
betelepülés mindössze Nonion umbilicatulum (M o n t a g u ), Nonion sp., Boli- 
vina sp. alakokat és Ostracodákát tartalmazott.

Némileg gazdagabb a becskei temetődomb kavicsos rétegeit fedő slír
szerű fácies mikrofaunája : Cibicides dutemplei (d ’Or b . , Nonion umbili
catulum (M o n t a g u ), Nonion granosum (d ’Or b .), Pullenia sphaeroides d ’O r b . 
és Ostracodák. A Berceli-hegy, Istenhegy közötti árok D-i végénél mindössze 
egy Nonion sp. került elő, ugyancsak ostracodákkal. Slírszerű fácies települ 
a becskei Nagyberektető kavicsos fáciese fölé is. Ez a képződmény mikrc- 
faunát egyáltalán nem tartalmaz.

Egyes helyeken a mikrofauna gyérebb volta mellett is kifejezésre ju t 
a képződmény miocén jellege. A galgagutai Kopaszhegy «h» betűjétől É-ra 
lévő domborron ostreás, kavicsos homok fedőjében a lösz alatt vékony 
agyagos réteg észlelhető a következő mikrofaunával : Cibicides dutemplei 
(d ’O r b .), Cibicides variolata d ’O r b ., Robulus sp., Dentalina filiformis d ’O r b ., 
Rotalia beccarii (L.), Elphidium macellum (F.—M.), Ostracodák.

A Becskéről К felé vezető úton, a Nagyaszály-tető felé, az Ereszvény 
dűlőút kanyarulatában gyűjtött minta Elphidium sp.-t tartalm azott. Elphi- 
diumok eddig felvételi területem oligocénjéböl nem kerültek elő.

Burdigalai emelet. Az akvitáninál fiatalabb miocén üledékek a Galga- 
parttól Ny-ra már nem lépnek fel. A salgótarjáni szénfekvő terresztrikumát 
képviseli kétségtelenül a becskei Délkút-majori szénbánya felett lévő domb
tetőn feltárt fazekas agyag, mely az akvitanit fedi. Burdigalai arcás homokkő 
figyelhető meg a galgagutai Márta-majortól DNy-ra és a Rácz-tanyától 
Ny—ÉNy-ra lévő keskeny dombhátat (269 m) szelő út bevágásában, továbbá 
a Mityiri-hegy Ny-i oldalán helvéti slír fekvőjében.

Helvéti emelet. Cserháti jelentésemben (3.) részletesen felsoroltam a 
Ny-i Cserhát-perem helvéti fácieseit és faunájukat, erről a rétegsorról tehát 
új mondanivalóm nincs. A helvéti és a tortonai közé iktatódnak a Cserhát 
eruptivumai: piroxénes andezitek és eruptivus tufák, melyeknek felszíni 
elterjedése a töréses tektonika részletes kibogozását teszi lehetővé.

Tortonai emelet. A tortonai fitogén mészkövének egyetlen előfordulását 
a Gutai-hegy 337,7 m-es háromszögelési pont körül külön értekezésben ismer
tettem (7.). Ez a melobésiás mészkő közvetlenül az eruptivumon fekszik, 
egy régebben kétségtelenül nagvobb kiterjedésű mészkőtakaró eróziós 
roncsaként. Ez az eróziós foszlány a tortonait követő szarmata előtti eróziós 
időszak bizonyítéka.

Szarmata és pannoniai emelet. Felvételi területemen alárendelt a szarmata 
és pannoniai jelentősége. Ezeknek fő elterjedési területe a térképezett terü
lettől К -re a vanyarci depresszió. Apró foltokban előbukkan a galgagutai 
Rácz-tanyánál a szarmata meszes üledéke s ez a képződmény települ az acsai 
Csibajhegy kavicstakarójának feküjében is. A képződményt főleg szántások
ban kiforgatott és bőven gyűjthető Cerithium rubiginosum E ic h w . héjai 
árulják el.

A pannoniai emelet üledékeit az acsai Mogyorós, Kispapucshegy, 
Nagypapucshegy vonulatban apró kavicsos üledékek képviselik. Talán már
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a «levantei» emeletnek felel meg az a terraszszerűen települő kavics, mely az 
acsai Csibajhegy és Nagycelin magaslatait fedi.

P l e i s z t o c é n .  A pleisztocént a nagy felületeket elborító lösz 
képviseli. Püspökhatvantól É-ra a Sinkár-patak ópleisztocén terrasza volt 
követhető.

Hegységszerkezet
Területemet a rétegtanilag és morfológiailag is élesen jelentkező töréses 

tektonika uralja. A geológiailag legszembetűnőbb törésirány kb. É—D-i, 
mely a Galgavölgynek és a Cserhát peremnek fő irányát megszabja. Ilyen 
É—D-i dőlésirány vágja el nyugaton a Csibaj-Nagycelin fiatal miocén kép
ződményeit a vele Ny felé érintkező oligocéntől és egyúttal e szakaszon a 
Sinkár-patak irányát is megszabja. Hasonló vető követhető a Csibaj K-i 
peremén is. Ugyanilyen É—D-i vető választja el a Mityirihegy-Gutaihegy 
közép-miocénjét a vele Ny felé érintkező oligocén slírtől. A Gutaihegy pere
mén ilyen nagyjából É—D-i párhuzamos vetőrendszer az eruptív tufákkal 
váltakozó közép-miocén slírben lépcsős vetőrendszert alakított ki. Bércéi és 
a Szanda telér között ez a fő törésirány kissé ÉÉK—DDNy irányba fordul.

A harántvetők közül Püspökhatvan táján ÉÉNy, DDK-i és Ácsán 
ÉNy, DK-i vetőirányok uralkodnak, melyek az acsai oligocén rögöt és a 
Csibaj-hegy rögét is kialakítják. Az ÉNy—DK iránynak kétségtelen jelentő
ségét mutatja, hogy a Szanda-hegyi és Piskő-hegyi piroxénandezit telérek is 
ezt az irányt követik. A másik harántvető irány K—Ny-i, mely különösen 
Bércéi, Nógrádkövesd és a Szanda telér között jelentkezik élesen.

A vetők korát illetőleg kevés bizonyosat mondhatunk. Az É—D-i 
fővetőirány valószínűleg már közvetlenül az oligocén után is jelentkezett, 
s lehetővé tette a becskei széntartalmú depressziók kialakulását. Ez a vető
irány hosszú ideig ismételten ki kellett hogy újuljon, amennyiben Galgagután 
az É—D-i vetők a közép-miocén eruptivumokat is szabdalják, a Csibaj- 
hegyen viszont kétségtelenül szarmata utániak. Ugyancsak felső-miocén, 
vagy pannon mozgások a harántvetők is, hiszen a Csibaj-hegyen a szarmata 
rétegeit vetik el.

Az összetördelt cserháti rögök területén céltalan volna a szeszélyes 
dőlési irányokból messzebbmenő következtetéseket levonni. De azért bizonyos 
rendszer jelentkezik Bércéi és a Szanda telér között, ahol a dőlések általában ÉK- 
iek. Regionálisabb szerkezeti elrendeződésre utal a Ny-i Galga part. Itt Nógrád- 
sápon a dőlésirányok átfordulását észlelhetjük. Nógrádsáptól D-re valamennyi 
észlelhető dőlés nagyjából D-i és DK-i, Nógrádsáptól É-ra viszont a dőlések álta
lában É-i és ÉNy-i, vagy ÉK-i irányúak. Az acsai magban kibukkanó oligocén 
slír rétegtanilag is kulmináció. A csatolt A—В szelvényben kísérlem meg ezt 
a szerkezetet szemléltetni Püspökhatvan és Szécsénke között. A szelvényből 
kiderül, hogy nem lehet szabályos redőről beszélnünk, mert a redőszárnyak 
is összetörtek. A szárnyakat szabdaló vetők nélkül nem volna az egyes kép
ződmények nagy felületi elterjedése értelmezhető, mert ilymódon lehetetlen 
rétegvastagságok adódnának. Megkíséreltem ezt a szerkezetet Ny felé, 
a váci lap területére is tovább nyomozni, ez azonban itt a csővári rögbe 
ütközik, mely természetesen a szerkezeti képet megzavarja. A rétegeket itt
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a csővári rög emelte meg s nem kizárt dolog, hogy az acsai kulminációt is 
egy hasonló eltemetett rög kiemelkedése hozta létre.

Nyitva hagyom azt a kérdést, hogy érdemes volna-e a nógrádsápi 
kulmináció területén szénhidrogén feltárással kísérletezni. Kétségtelen, 
hogy a sűrű törésrendszer és az eruptivumok relatív közelsége a szénhidro
gének felhalmozódása szempontjából nem előnyös s területemről szén- 
hidrogén indikációk sem ismeretesek. Tény azonban az is, hogy Diósjenő és 
Nógrád között a Romhányi-rög közeléből hasonló oligocén rétegsorból föld
gáz indikációról van adat. Ezek a kérdések csak további részlet kutatás során 
tisztázódhatnak.
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RECHERCHES GEOLOGIQUES DANS LA VALLÉE DU GALGA
Par F. H o r u s i t z k y

Stratigraphie. Parmi les formations du cycle sédimentaire uni «stampien» 
du Rupélien-Chattien, l’on peut distinguer les faciès suivants, 1°. Argile 
à Foraminifères du Stampien moyen, 2°. Faciès de Schlier du Stampien 
supérieur, 3°. Faciès limoneux-sableux sublittoral du Stampien supérieur, 
4°. Faciès devenant doux de la fin de la regression. L’âge des formations est 
prouvé par les faunes de Foraminifères, déterminées par M a j z o n . Une sédi
mentation à part commence quand de grès littoral à Pecten de l’Aquitanien 
se dépose, sur lequel les sédiments burdigaliens gisent discordamment souvent 
avec une intercalation terrestre. C’est en même temps la plus sûre limite 
entre les deux étages. Les formations plus jeunes sont décrites en détail 
dans un compte rendu précédent. (3)

Tectonique. La structure du terrain est dominée par les lignes de cassure 
de direction N-S, qui se présentent nettement dans la morphologie aussi.
2 F ö ld tan i In téze t évi je lentése — 9/5
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Des failles tranversales de NO-SE et de E-0 s’ajoutent à celles-là, ce qui 
divise le terrain en petits massifs. Dans le territoire cassé, il a paru que 
l’investigation des voûtes à l’aide de l’inclinaison des couches fût immotivée.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДОЛИНЕ ГАЛГА
Фе р е н ц  Х о р у ш и ц и к и

С т р а т и г р а ф и я .  Среди образований рупельско-каттского ,,стам- 
пийского“ осадочного цикла можно отделять следующие фации : 1.
средне-стампийская глина с фораминиферами, 2. верхне-стампийская шлиро- 
вая фация, 3. верхне-стампийская сублиторальная илисто-песчаная фация, 
и 4. опреснеющиеся фации конца регрессии. Возраст стампийских образований 
подтверждается фаунами фораминифер, определенными Майзоном. Отдельное 
осадкообразование началось отложением аквитанского пектенового побереж
ного песчаника, на который с вставлением террестрика или несогласно 
залегают бурдигальские осадки. Вместе с тем это является наилучшей 
отметкой границы между двумя ярусами. Более молодые образования были 
подробно описаны автором в его прежней статьи (3).

Г о р н а я  с т р у к т у р а .  В структуре территории господствуют сбро
совые линии с направлением С—Ю, резно выявляющиеся также в морфологии. 
К этим линиям добавляются поперечные сбросы, направленные с северо- 
запада на юго-восток и с востока на запад, и таким образом территория распа
дается на глыбы. На раздробленной территории не являлось обоснованным 
прослеживать своды на основании наклонности пластов.
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Miocène supérieur.
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9. Tufs volcaniques e t agglomérats.
10. Calcaire à Bryozoaires de l’Hel- 

vétien.
11. Faciès de Schlier de l ’Helvétien.
12. Grès á Area du Miocène inférieur 

(Burdigalien).
13. Argile e t sable terrestres du Mio

cène inférieur (Burdigalien).
14. Sédiments miocènes inférieurs (aqui- 

t  aniens).
15. Groupe à laies de houille à la 

lim ite mio-oligocène.

16. Couches de lim ite continentales 
mio-oligocènes.

17. Faciès sublittorales stampiennes 
supérieures (oligocènes).

18. Faciès de Schlier stam pienne su
périeure (oligocène).

19. Argile à Foraminifères, stam pienne 
inférieure (oligocène).

20. Socle triasique.
21. Direction, inclinaison de couches.
22. Faille.
23. Direction du profil.

Геологическая карта окрестности долины Галга между Вечкем и Нюшпёкхатваиом
1. Голоценовые осадки наводненных 

территорий.
2. Плейстоценовый лёсс и обломки 

склонов.
3. Древне-плейстоценовые террасы.
4. Плиоценовый гравий.
5. Верхне-миоценовые гравийные, пес- 

чание осадки.
6. Сарматский известняк.
7. Средне-миоценовый (тортонский) 

известняк.
8. Пироксенандезит.

9. Вулканические туфы и аггломе- 
раты.

10. Гельветский мшанковый известняк.
11. Гельветские шлировые фации.
12. Нижне-миоценовый (бурдигаль- 

ский) арковый песчаник и мергель.
13. Нижне-миоценовые (бурдигаль- 

ские) террестрические глина-песок.
14. Нижне-миоценовые (аквитанские) 

осадки.
15. Группа с залежями каменного угля 

на границе миоцена и олигоцена.

16. Террестрические миоценовые-оли- 
гоценовые пограничные слои.

17. Олигоцен, верхний стампиен, суб
литоральные фации.

18. Олигоцен, верхний стампиен, шли
ровые фации.

19. Олигоцен, нижний стампиен, фора- 
мнниферовая глина.

20. Триасовые основные горы.
21. Простирание, наклон.
22. Сбросы.
23. Направление разреза.
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Földtani sze lvény Püspökhatvanon «  Szécsénkén keresztül.
Felvette•• Horusitzky Ferenc. ШS.

Magasság-Hosszúság aranya-3:f

Horvót psz Lapos h. Csibajh.

В

К/s Cél in
■fPO

Halyagosi ér Gajdos árokSzécsénkeiér

a I  Hotocén á rtin  üledékek 

Pleisztocén lö st 

\ levente itérrész kavics

i  \ v ' . J  Szarmata képződm ények

Eruptív tufák 

Helvét bryozoás m észkő

H elvét s /ir  Fácies

I  Alsó-miocén elsőbb szin tje  lekvitini)

К  Г -  -  -  - 1 0tiyocén stir Fácies

« И Vető

I F eltételezett vető

F eltételezett rétegnetár

Profil géologique à travers Püspökhatvan et Szécsénkc Геологический разрев через Пюшпёкхатван и Сеченке

1. Alluvions de terrain  d ’inondation 

(Holocène.)

2. Loess pléistocène.
3. G ravier de terrasse levantin.
4. Form ations sarm atiennes.
5. Tufs éruptifs.

6. Calcaire à  Bryozoaires de l’Hel- 
vétien.

7. Faciès de Schlier de l ’Helvétien.
8. Horizon inférieur du Miocène in

férieur (Aqiitanien.)
9. Couches de lim ite oligo-miocènes. 

I. sable e t argile, II. gravier.
10. Oligocène mn-divisé.

11. Sable, argile stam piens supérieurs 
de la  fin  de l’Oligocène.

12. Faciès de Schlier de la fin de 

l’Oligocène.
13. Lèvre.
14. Lèvre supposée.
15. L im ite supposée de couches.

1. Голоценовые осадки наводненных 
территорий.

2. Плейстоценовый лёсс.
3. Левантийский террасовый гравий.
4. Сарматские образования.
5. Эруптивные туфы.
6. Гельветский мшанковый известняк.

7. Гельвесткая шлировая фация.
8. Более нижний горизонт нижнего 

миоцена (аквитаниен).
9. Пограничные пласты между оли- 

гоценом и миоценом: I . песок и 
глина II . гравий.

10. Не расчлененный олигоцен.

11. Верхний стампиен конца олигоцена, 
песок, глина.

12. Олигоценовая шлировая фация.
13. Сброс.
14. Предположенный сброс.
15. Предположенная граница пластов.
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