
20. A  M átrától észak ra levő dom bosvidék földtani viszonyai.
( Jelentés az 1915. évi földtani felvételről.)

NOSZKY JENO-tŐl.

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának megbízásából a folyó 
év nyarán a Zagyva és Ipoly vízválasztóján eszközöltem geológiai fel
vételeket. A  terület csatlakozik a már 1908-ban illetőleg 1910-ben felvett 
területekhez és elsősorban a Mátravidék tektonikai viszonyai szempontjá
ból elsőrangú fontosságú.

A  tektonikai viszonyok itt, az úgy természetes, mint mesterséges 
feltárásokban bővelkedő salgótarjáni szénterületen igazán pregnánsul és 
kézzelfoghatóan mutatkoznak: sőt a számos bányaművelet alapján a leg- 
nagyobb pontossággal le is mérhetők.

Munkámat 1915. július 2-ától augusztus 25-ig folytattam s ezalatt 
Vizslás, Zagyvapálfalva, Kishartyán, Sóshartyán, Ságújfalu, Ettes, Bag- 
lyasalja, Salgótarján, Karancsalja, Somoskőújfalu, Somoskő, Zagyva 
községek területét jártam be. Munkámat a háborús állapotok következté
ben beállt rendkívüli állapotok miatt csak a közigazgatási és katonai ható
ságok hathatós támogatásával folytathattam, miért e helyütt is köszöne
téin et kell kifejeznem S zecseyt E rnő járási főszolgabíró úrnak, valamint 
P o l l a t s e k  J enő  főhadnagy úrnak, a 16/40. sz. bányaosztag parancsno
kának, aki állandóan népfelkelő őröket rendelt ki mellém kísérőül. Őszinte 
köszönetemet kell kifejeznem továbbá azon nagybecsű tudományos támo
gatásért. amelyben a környék bányászati szakemberei részesítettek, neve
zetesen a salgótarjáni kőszénbánya rt. igazgatója s a vezető gondnok és 
mérnök urak, úgyszintén az Északmagyarországi kőszénbánya rt., vala
mint Salgóbánya vezetősége.

Ezzel nem csupán a terület és a bányaműveletek akadálytalan és 
alapos megszemlélhetését tették lehetővé, hanem mindazon számos és 
nagybecsű adataikat rendelkezésemre bocsájtották, amelyeket évek hosszú 
során át összegyűjtöttek, nevezetesen a szelvényeket, térképeket, fúrási 
adatokat stb. Ezáltal lehetővé tették, hogy a területről minden geológiai 
fontosságú adat összegyűjtessék a modern követelményeknek megfelelő
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feldolgozás számára, erről a nemcsak iparilag ill. nemzetgazdaságilag oly 
nagy fontosságú, hanem a geológiai tudomány szempontjából is klasszikus 
területről.

A  bejárt terület sztratigrafiai viszonyairól már eléggé részletesen 
szólottám volt a ,,Kocli Emlékkönyvében1) megjelent értekezésemben, 
régebbi megfigyeléseim alapján. A z új részletes bejárás természetesen szá
mos kiegészítő adattal járult ehhez a megismeréshez; azonban lényegesen 
nem változtatta meg az ott körvonalozott felfogásomat.

Éppen azért az ismétlések elkerülése végett itt csak röviden kör- 
vonalozom a bejárt területen szereplő képződményeket s inkább azok el
terjedését vázolom részletesebben. A  vidék geológiai felépítésében a kö
vetkező képződmények vesznek részt:

Kisoelli agyag.

a) Homokos márga.
b) Grlaukonitos homokkő alsóbb szintjei.

a) Grlaukonitos homokkő felsőbb szintjei.
b) Tengeri homok és homokkő.
c) Terresztrikus rétegek a szénfeküben.
d) Széntelepek és a köztük levő terresztrikus

rétegek.
e) A  széntelepek fedőjében levő félsósvízi ré

tegek (cardiumos palák).
f) A  széntelepek fedőjében levő partközeli

tengeri rétegek (pectenes palák).
g) Mélyebb vízi (parttól távoli) rétegek. (A

schlier alsó homokos és márgás szintjei.)

A  schlier felső agyagos szintjei.

Tavi, mocsári képződmények.
Terrasz. képződmények.

Terrasz képződmények.
Lösz.

Átmosott lösz és hegyi törmelék.
Folyó és patak hordalék.
Technikai törmelékhalmok. i)

i) 67— 90. 1.
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A  vulkánikus képződmények közül a következők szerepelnek: 
Gránátos biotit-andezit.
Amfibolos biotit-andezit.
Riolit-tufa.
Bazalt-breccsa és tufa.
Bazalt.

1. Alsó oligocén.

A  terület legrégibb képződményei az alsó-óligocénhez 'tartozó s a 
budapestvidéki kiscelli agyaggal párhuzamosítható agyagos márgás kép
ződmények, amelyek Ettes és Kishartyán között, továbbá a Kishartyán- 
hoz tartozó Kőkúti pusztánál bukkannak elő egy É K y— DIv csapásirányú 
vetődési horszt alsóbb rétegeiben. A  mélyebb szintekből és különösen a 
fúrásokból felhozott próbák iszax>olási maradóka elég bő és a kiscelli 
agyagra jellemző foraminifera faunát ad. A  felsőbb régiók felé. tehát a 
külszín legnagyobb részén nagyon megcsappan a foraminiferák száma, 
az agyag is egyre homokosabbá válik és fokozatosan átmegy abba a bizo
nyos. a Magyar Középhegység dunabalparti részén nagy elterjedésben je
lentkező homokkőkomplexusba, amelyet itt glaukonitos homokkőnek lehet 
nevezni. Ez már -az oligocén és mediterrán határán áll. Kövületek nincse
nek benne s így pozitívum hiányában átmeneti fáciesbeli képződménynek 
kell venni, amely a felső-oligocén szintjeit s az alsó-mediterrán alsó szint
jeit foglalja magában.

2. Felső oligocén.

A z  előbbiekből következik, hogy az alsó- és felső-oligocént sem lehet 
egymástól élesen elhatárolni, annál kevésbbé a középső oligocént, a ton- 
grient kimutatni. Felső-óligocénnek kell már tekinteni a kiscelli agyag 
felett levő homokosabb szinteket, amelyeket a cyrenás homokkal lehetne 
párhuzamosítani, e fölé pedig a Cserhát N y részén már Pechinculus oho- 
vatus-os homok telepszik, amelyet tehát itt a glaukonitos homokkő leg
alsó szintjeKel kell párhuzamosítani.

Azonban a térképen ezeket kijelölni éppen kövületek hiányában 
lehetetlen, s így célszerűnek látszott oligocén néven összevonni az egész 
alsó agyagos komplexust, amelyben tehát a mély tengerből lassan-foko- 
zatosan sekélyesedő területen az alsó-, középső- és felső-oligocén tengeri 
rétegek nagyjából kevés fáciesváltozást mutató körülmények közt lera
kodtak, míg a glaukonitos homokkövek alsó régióit össze kell vonnunk a
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felsőbb régiókkal, amelyeket már kövületei alapján a mediterránba so
rozhatunk.

Vagyis itt is. a fácies egyezősége annyira megnehezíti a széttagolást, 
hogy különösen az oligocén és a miocén rétegek pontos elhatárolása ez- 
időszerint nem lehetséges. S így meg kell elégednünk egyelőre azzal, 
hogy a glaukonitos homokkő-csoport, ez a nagy elterjedési! sajátságos fá
éi esű képződmény az oligocén és miocén összekötő tagját képviseli, mint 
ahogy t e  l e g  d i  R o t h  K á r o l y 1)  az egri WiXDT-gyár rétegeiről faunisz- 
tikai alapon kimutatta, hogy a Magyar Középhegységben az oligocén és 
miocén közt éles határt vonni nem lehet.

3. Alsó mediterrán.

A  típusos kövületekkel jellemzett alsó-mediterrán rétegek, mint már 
előbb is érintettem, a glaukonitos homokkő-csoport felsőbb régióiban levő 
őst reás és lingulás homokkövekkel kezdődnek.

Ez utóbbiak faunisztikailag a bécsi medence középső loibersdorfi és 
gauerndorfi rétegeihez hasonlítanak. Ezért kell tehát az alattuk levő nem 
kövülete gdaukonitos homokkő felső részét is alsó-mediterránnak venni. 
Ezért vonom ezeket egybe, a térképen hozzájuk adva a széntelepek aljában 
levő váltakozó vastagságú terresztrikus fekű rétegeket, t. i. a kavicsot, ill. 
kavicsos homokot, a tarka agyagot és a riolit tufákkal kapcsolatos, illetve 
helyenként azokat az alsó széntelep közvetlen feküjében helyettesítő kékes 
agyagot, amelyet duzzadó agyagnak neveznek a bányászok. Ezek lokális 
jellegű képződmények s helyenként csak nyomokban vannak meg.

Ellenben igen jól felismerhető, kiválasztható a riolittufa, ill. riolitos 
dacittufa, amelynek eredete mint a régi alsó-mediterránkorú vulkánizmus 
messze kiterjedésű megnyilatkozása még bizonytalan. De a szénbányászat 
szempontjából legelsőrendű útbaigazító; igazi szint jelző az egész Cserhát- 
.és Mátravidék változó fáciesű alsó mediterrán rétegeiben.

A  szénkomplexus, mely 1— 3 széntelepet és köztük márgás-homokos 
közbülső rétegeket tartalmaz, terrigén ill. parti laguna szerű képződmé
nyekből áll.

Ezek között számos fosszilis fa s a régebbi bányákban gazdag 
flórára valló maradványok találhatók.

A  szénkomplexus, mely sztratigra.fiailag eléggé, ismert az eddigi iro
dalomból, egy nagy medenceszerű kitöltés. A  medence rétegei észak és 
dél felé kiékelődnek. Keleten a medence hirtelen végződik, itt volt a régi

) Geologica Hungarica I. 1— 66 lap.
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szárazföld a képződés idejében. Nyugat felé messzi elnyúlik a mai Cserhát 
területén, persze itt manapság már csak csekély roncsai vannak.

Általában a vidék mai morfológiáját elsősorban a vetődések, másod
sorban az erózió működése hozták létre, amely utóbbi a magasabb hely
zetben maradt horsztokról java részében már eltávolította -a szénkomplexus 
rétegeit.

A  szénfedőr rétegek közé a salgótarjáni területen két, speciális fá- 
ciesre valló réteget kell számítani. Az alsó a fél sósvízi cardiumos, véko
nyan palázott homokkő, amelynek alsó szintjeiben még Uniók is vannak. 
Erre települ a már sósvízre valló peotenes szürke homokkő... Ezeket a 
medence szélein a schliemek felső márgásabb rétegei fedik.

Ellenben a szénterülettől távolabb eső területeken, a schlier medence
szerű beöblösödéseinek belsejében homokosabb márgák vannak, mint a 
szénfedő cardiumos és pectenes képződmények helyettesítői. A  szénme
dence belső régióiban pedig a schlier teljesen hiányzik. Vagyis a szén- 
területnek csak a széleit lepte el a transzgredáló felső-mediterrán-tenger. 
A  transzgresszió már az alsó-mediterránban kezdődött, előbb a félsósvízi 
‘cardiumos rétegek, majd a sósvízi, de még erősen parti jellegű pectenes 
rétegek az előőrsei ennek a transzgressziónak.

A  felső-mediterrántenger azonban már nem tud eljutni a mai szén
terület centrális részeire, ezek mint egyre nagyobbodó félsziget állnak ki 
belőle.

4. Felső mediterrán.

♦ A z agyagos-márgás felső-mediterrán rétegekből a most tárgyalt 
salgótarjáni területnek csupán délnyugati részén: Pálfalva és Lucaháza 
közt maradt néhány az eróziótól meghagyott réteg. A  felső-mediterrán 
rétegek javarésze a Kis- és Nagy-Zagyva közét kitöltő rétegkomplexusban 
maradt fenn, ahol a piroxénandezit kitörések tufái és lávaárjai s az ezekre 
xátelepülő lajtameszek védő burkot alkottak felettök. Most ezen képződ
mények alatt az eróziós árkokban mindenütt fellelhetők és faunisztikailag 
is jól jellegzettek; még a pálfalva— luoaházai márgás agyagroncsokat csak 
analógia alapján lehet ide soroznunk.

A  piroxénandezitekből ill. azoknak bizonyára messze elszórt tufái
ból, valamint a lajtameszekből azonban, legalább ma már, nyomokat se 
találunk ezen a területen.
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o. Pliocén.

A  pliocén tenresztrikus képződmények, amelyeket Ajnácskőnél a 
bazalt alatt levő bazalttufa rétegekben találunk, amelyek az ősemlős 
csontokat (Mastodon arvernense, Mastodon Borsoni) tartalmazzák, nyo
mokban itt is fellelhetők t. i. a bazalttufák alatt és bazalttufák közé tele
pült homokos agyagos rétegecskékben.

Nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk azoknak a magasabb he
lyeken fekvő (körülbelül 300 m-ig felhúzódó) kavicstakaró-roncsoknak, 
amelyek a Mátra és Cserhát területén levő régibb, pliocén takarókra ill. 
terraszokra emlékeztetnek. Ezeket rendszerint jóval a pleisztocén terrasz 
képződményei felett észlelhetjük és a magasságbeli differencia jelzi a nagy 
erózióbázis-változást, a nagyszabású lekopást, amely a területen aránylag 
rövid idő alatt végbe ment.

0. Pleisztocén képződmények.

Ezek közt a Tarján-patak völgyét alkotó domboldalak alján itt-ott 
még látni egy-egy kavicsternaszt a lösz alatt, különösen ott, ahol az oldal
völgy törmelékkúpja is hozzájárult ennek felépítéséhez. A  lösz alatt másutt 
is kavicsos törmelék van, de ennek nem lehet nagyobb jelentőséget tulaj
donítani, míg amaz határozottan felismerhető folyóterrasz.

A  lösz több helyt mint típusos konkréciós és szárazföldi löszcsigá
kat tartalmazó lösz van jelen. Helyenként elég vastag; és többnyire csak 
kisebb foltokat alkot. A  Somlyóhegyen mammut-combcsonttöredéket is 
találtak benne. Vöröses, erősen agyagos féleségek is előfordulnak. 7 8

7. Holocén képződmények.

A z erős erózió következtében tetemes a folyó- és pataktörmelék. A  
laza és sok helyt fedetlen vagy gyenge fűvel takart területen rohamosan 
képződnek a hátráló erózió létrehozta vadvizes árkok. Hatalmas jelenkori 
rétegek halmozódnak fel az ipari műveletek következtében is a kihányt 
gyári és bányatörmelékből.

8. Vulkáni képződmények.

A z  előbbiekből láttuk, hogy az alsó-mediterrántól kezdve a területen 
nincs jelentékenyebb üledékes képződmény.

Ami változás volt, azt a vulkánizmus és az endogén erők hozták létre.
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A  vulkánikus képződmények között a legrégibb az alsó-mediter
rán elején vagy a felső-oligocén végén képződött biotit-andezit.

A  biotit-andeziteknek két változata van, az egyik a grandios biotit- 
andezit, amely iá Karancs tömzseit és teléreit alkotja, a másik a nagy am- 
fiboloktól porfiros szövetű biotit-andezit, mely a nagy sátorosi tömzset és 
teléreit alkotja.

A  két andezit tekintetében lokép a két akcesszorikus alkotórészben, 
a piros, rosszul kristályosodó gránátban és a naggyá fejlődött amfibolban 
van a különbség, az alapanyag egyforma. A  szerkezet és a feltörési kor 
ugyanaz mind a kettőnél. Egyik sem sztrátóvulkán, tufájuk, mely a 
kitörés korát rögzítené, hiányzik. Mind a kettő lakkolit. A  lakkolit fő- 
tömzse boltozatosán fölemelte az alsó-mediterrán rétegeket és sugársze- 
rüen széjjeltolta az oligocén palákat. Telérjeik és oldalnyúlványaik át és 
átjárják az oligéén palákat, amelyeken erős kontakt hatások észlelhetők 
a felérek mellett. Az andezit nyúlványok végződései felnyúlnak a glau- 
konitos homokkő alsó régióiba is. S így a feltöröés korát a felső-oligocén 
végére vagy az alsó-mediterrán elejére kell tennünk. Az oligocén palák 
között teleptelérszerű elágazások is vannak.

Az andezit-lakkolitek sokáig a felszín alatt voltak, mert a mediter
ránnak terrigén szakaszában nyomát sem találjuk a biotit andezit anyag
nak. Az eróziós működés csak a pannoniai (pontiisi) korszakban ért el 
az andezit anyagig, mert a Cserhát szélein a vádiszerű törmelék-kitölté
sekben Márkháza és Sámsonháza között már rengeteg gránátos és amfibo- 
los biotit andezitkavics van: a málló anyagból kikerülő piros gránát tör
meléktől szinte piroslik az árok feneke. Nincs kizárva, hogy ez rész
ben az északi magasabb vidékről került oda.

A  pliocén kavicstörmelékben a Ivarancsot környező dombok tetején 
és oldalán már jól felismerhetők a Karancs kavicsai, úgyszintén a pleisz
tocén terra szókban is.

A z alsó-mediterrán közepén a szénképződés megindulása előtt nagy
szabású vulkánikus működés nyomait észlelhetjük a riolitos (dacit) tufák
ban. amelyről már az üledékes képződmények között szóltam.

A  felső-mediterrán elején működő piroxén andezitek kitörésének 
ezen a területen nincsenek nyomai. Ha voltak is, a szárazulatra hulló tufa- 
rétegekkel régen végzett már az erózió.

A  bazaltkitörések szerepe volt a leglényegesebb. A bazaltok, me
lyek R o z l o z s m k  P . pontosabb meghatározása szerint1) bazanitok és baza- 
nit oldok, általában háromféle formában vannak itt jelen. Az első formát 
az alsó régiókban tufák és breccsák alkotják. Erre települnek a felsőbb i)

i) Földtani Közlöny 1911. 257— 272. 1
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régiókban a lávaárak és lávatakarók, illetve ma már csak kisebb-nagyobb 
takaró-roncsok.

A  harmadik típus pedig a telér, ill. nyélkitöltés, amelyben a tömött 
oszlopos elválású típus mellett több helyt a hólyagos breccsa zárványo
kat tartalmazó kráter kitöltés is szerepel —  amint az a bányákban is ész
lelhető.

A  bazaltok alkotják a mai térszin legkiemelkedőbb formáit, a hegyek 
kúpjait vagy gerinceit, illetve a kisebb-nagyobb kiterjedésű platómarad
ványokat. Számos bánya művelet tárta fel mélységbeli viszonyaikat s ezek 
oly érdekes vulkanológiai adatokat nyújtottak, amelyek a lejátszódó tek
tonikai mozzanatokra is élénk világot vetnek. Továbbá lényegesen helyes
bítik azokat az impressziókat, amelyeket a tisztán külszíni megfigyelés 
által szerezhet az ember.

íg y  pl. a Szilváskő É— É K  felé nyúló hosszúkás gerinén végig ha
ladva, az ember arra a következtetésre jut. hogy itt egy bazalttelérrel. a 
Mátra- vagy Cserhátbeliek analógon javai van dolga.

A  meredek él. .a fekvő oszlopok stb. támogatják ezt a meggyőződést. 
Azonban a bányaművelés ma mar a Szilváskő alján annyira előre haladt, 
hogy az egész úgyszólván alá van ásva. És odalent ebből a felszinen telér
nek tartott részből semmi sem látható, hanem igen is a Szilváskő déli ré
szén levő kisterjedelmű, a felszinen legfeljebb roncsrészletnek megfelelő 
bazalt kibukkanás a voltaképpeni kitörés, amely a mélyben 30 cm vas
tagságot elér és Élv— D N y felé csap vékony 60— 80 cm telérré elvéko
nyodva. A z előbbi bazaltkitörés tehát lávafolyásnak vagy a mélységben 
elágazó dejknak bizonyult.

Vagyis itt a tektonikus feltörési vonal a legkeletibb bazalt soro
zattal a Kiskő— Nagykő— Hegyeskőnél észlelhető É K — D N y iránnyal 
párhuzamos, nem pedig ÉD-i irányú, amint az a felszinen itt és a Salgó
tarján mellett levő bazaltoknál észlelhető, holott a mélységben itt is hatá
rozottan É K — D N y a tektonikai csapásirány. Ezekben a bányákban ész
leltek azonkívül több ia napfényre még máig sem került telért és tömzset, 
s így a régi bányatérképek ma már mint értékes és egyedül konkrét útba
igazító adatokként szerepelnek. A  bazaltkitörés korára az ajnácskői ős- 
emlősöket tartalmazó rétegek adnak útbaigazítást, amelyek alapján a ki
törést a pliocén közepére kell tennünk. Területünkön a bazalt részben az 
alsó-mediterrán szénfedő rétegekre települ, részben magára a szénkom
plexusra, mint a Medves déli részein látjuk. A  Medves északi részein 
már egyenesen a riolittufákra és a kavicsokra települnek a bazalt breccsa- 
padok, melyekből látjuk, hogy kisebb effuziós működés előzte meg a láva- 
folyást.
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Tektonikai viszonyok*

A  bejárt terület főjellemvonásait a vetődések adják. A  vetődések 
két főcsoportba oszthatók. A  fővetődések, amelyek a vidék jellegét meg
szabják és méreteikben is dominálnak, É N y— D K  irányúak, vagyis össze
esnek a Magyar Középhegységben annyira jellemző transzverzális vetődés
rendszerrel. A  másik vetődési rendszer erre többé-kevésbbé merőleges, t. i. 
É K — D N y irányú; ez méreteiben kisebb, t. i. maximálisan 60— 80 méte
res szintkülönbségeket hozott létre, míg a másik rendszerben a vetők a 
100, sőt a 200 métert is túlhaladják.

A  vetődések korát tekintve az É N y— D K  csapású fővető rendszer 
a fiatalabb, mert a bazaltplatókat is széttördelte, vagyis a bazaltkitörés 
utánra, a pliocén végére esik a széttöredezés kezdete és tart a pleisztocénen 
át, valószínűleg napjainkban is.

A  másik vetődési rendszer régibb keletű, mert összeesik a bazalt
kitörések. illetve feltörések csapásirányával. Vagyis már a bazalterupció- 
kat megelőzőleg kezdődtek a rétegmozgások s a bazaltok voltaképpen a 
vetődések által erőteljesen megbolygatott földkéreg nagyobb rupturáin 
törtek fel. De az ez irányú töredezés is tovább folytatódott, mert a Somlyó 
bazalt platójának déli nyúlványait ennek a vetődési rendszernek megfele
lően találjuk lépcsőzetesen leszakadozva.

A  geológiai térképen kijelölhető és geológiai szempontból számba- 
vehető vetődéseken kívül van még számos kisebb másod- és harmadrendű 
vetődés is, amelyek többé-kevésbbé párhuzamosak a fővetődésekkel, vagyis 
a fővetődések kísérő jelenségei: ezek odafent a felszinen természetesen rit
kán észlelhetők, mert méreteik egy-két. maximálisan öt méter között van
nak, de annál feltűnőbbek a bányában, ahol sok nehézséget okoznak a 
tárók hajtásainál.

Tudományos szempontból az a jelentőségük, hogy azokat az intenzív 
rétegmozgásokat és az ezeket létrehozó erőket jelzik, melyek itt működ
tek. Ezek ismerete alapján azután alapos megfontolás és kritika alá kell 
vennünk egy-egy lokális adatnak, dőlés iránynak vagy méretnek jelentő
ségét, mikor általánosításról van szó, mert az aránylag kicsiny vetődési 
horszt vagy árok szelvényében, melyet nagyjából egységnek és egységes
nek kell vennünk, sokszor egymásnak ellentmondó dőlésviszonyokat ész
lelünk, éppen az előbb említett apró töréseknél fogva. íg y  az általánosítás 
csak nagy óvatossággal és az egész nagy területre vonatkozóan vihető ke
resztül.

A  Koch Emlékkönyvben megkísérelt szerkezeti egységekre való be
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osztás pontosabb és a távolabbi vidékre is kiterjeszkedő részletei >a követ
kezők:

1. A  Szilváskő— Medves liorsztja a terület K  részén emelkedő ba- 
zalttakaró-roncsokkal borított fennsíkon egy jól felismerhető haránt ve
tődéssel. amely kb. 40 méteres két részre van osztva. A  keleti részen 
a Medves magasa alatt egy kisebb parallel vető nyomai ismerhetők fel.

A  N y részletről hosszanti vető vágta el ia kis szilváskői sapkát és 
N y és É felé apróbb maradványai vannak még a szénkomplexusnak a 
dombtetőkön, a többit már elvitte az erózió, mert nem volt már rajtuk a 
bazalt takaró.

2. A  pécskő— inaszó— székvölgyi árkot két közepes nagyságú ke
resztvető három sávra tagolja. Nagyobb jelentősége van azonban itt a két 
hosszantinak, amely Inaszó és Székvölgy közt egy fekvő horsztot emelt 
ki. A z északi hosszanti vető csapásában ill. magában a vetőben van az 
egyik tekintélyes földalatti bazaltfeltörés, a Somlyó kúpjától ÉK-re.

3. A  Somlyói horszt déli oldalán a hosszanti vetők dominálnak, lép
csőzetes vetődésekben ereszkedik le a terület DK-nek Kazár felé. A  ha
rántvetődések között két kisebb méretűt észleltünk csupán, ezt is csak a 
tárók hajtásánál.

Ellenben az Inaszó felőli oldalon a nagy határvető voltaképpen nem 
egy egységes folytonos vonalban hozza létre a helyenként 100 méteres 
nivódifferenciát, hanem fokozatosan a rétegek szinte beletörnek, belegyö- 
m őszelődnek a vető vonalba. Észak felé néhány kisebb roncs tartozik ehhez 
a horszt-rendszerhez, amelyek közül a szigetpusztai és a Pécskő nyu
gati oldalán levő egy rendszerbe tartozó maradványnaik látszik. A  Gredőc 
pusztai pici roncs szerkezeti viszonyai nem jól észlelhetők.

A  somoskőujfalusi Kercsegtető alján levő kis folt azonban már in
kább az előbb tárgyalt inaszói vetődési árokhoz tartozó részletnek egy  le
zökkent darabja, míg a Bezerme-tetőn már csak a fekürétegek roncsai ma
radtak fenn.

A  Somlyói horszt tartozékának kell tekinteni a Pipis-hegy K  oldalát 
Salgótarján fölött. A  határvető, amely itt is több mint 100 m, körülbelül 
a hegy gerincén vonul végig. A  hegy N y oldalát már a mélységbe lesza
kadt árokkitöltés alkotja itt, a külső morfológiai látszat homlokegyenest 
ellenkezik a valósággal s így a keleti oldalból kis tárnákkal lehetett le
fejteni a keskeny telepszegélyeket, míg a másik oldalon már a mély akna- 
mívelést kellett alkalmazni.

4. A  salgótarjáni vetődési mély árokban erősebb, a térszínen is 
felismerhető keresztvetődések nincsenek. Annál nagyobb szerepük van a 
hosszanti vetődéseknek, amelyek különösen É N y felé nagy mélységre sü
llyesztik le a telepeket.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése !9lö. . 25
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A  déli részen a kazári völgyben a térszínen is felismerhetők a vető
dés! paszták. Itt a keresztvetődések is erősebben érvényesülnek.

5. Tovább DNy-ra a nagyjában liorsztnak vehető pálfalva— bag- 
lyasaljai terület fő jellegét az igen erős keresztvetődések adják, amellett 
a középtájon és a DIv felé jelentékeny hosszanti vetők is vannak, amelyek 
a területet így valósággal sakktáblaszerűvé teszik. Ez legjobban Pálfalva 
és Vizslás között észlelhető.

6. Az erős keresztvetődések és középen és dél felé jelentékeny ke
resztvetők jellemzik az ettes— felsőpálfalva— kisterenyei árok jellegű 
területet is.

Itt É felé Éltesnél nagy mélységbe sűlyednek a telepek, míg kö
zépen a Tarján-pataknál már üres, eróziótól letarolt fekürétegek bukkan
nak ki a hosszanti vetők fennakadt bőrszíjain.

7. Mellette D N y felé észlelhető a terület legfontosabb horsztja, a 
Ságújfalu— Kishartyán— Kőkút-puszta és kotyaházai terület, melyben 
az oligocén kiscelli agyag szerepel a felszínen a hosszanti vetőtől É-ra, 
míg délre az alsó-mediterrán van jelen. Legdélibb részen egy kis (fekü) 
produktiv részlet települ rá, amelyet egy kis fekü-horszt vág el a déli 
nagy schlier transzgressziótól.

8. Még tovább D K y felé ismét vetődési árok van északnak, mely 
az oligocén mellett mediterránból, délen pedig produktiv területből áll.

A  produktiv területet részben már a transzgresszió rétegei takarják.
9. Végül Sóshartyánnál újból egy oligocén horszt részletei bukkan

nak föl, amelynek D részén azok a schlierrétegek vannak, melyeket a 
Cserhát vulkánikus telérjei törnek át.

Vagyis a területet, melynek mai jellegét elsősorban a fiatalabb ke
resztvetődések szabják meg.1) dél felé meglehetősen sakktáblaszerűvé te
szik a hosszanti vetődések. A  schlier transzgresszió egyhangú agyagos 
rétegeiben az alacsony, fel nem tárt térszínen azonban a vetődések további 
lefutása nagyon nehezen észlelhető még ezidőszerint; csak ha majd a tech
nikai műveletek révén számadatok állanak rendelkezésünkre, akkor lehet 
majd tovább követni ezeket. Ugyanez áll az északi schlier-területre is. *)

*) A vetődéseknek „hosszanti“ és ..keresztvetődés“ jelzése a Magyar Közép 
hegység általános tektonikájához alkalmazkodik. Lokálisan ezen a kis területen első 
megfontolásra ugyan fordítva volnánk hajlandók az elnevezéseket alkalmazni, de a 
nagyobb területre kiterjedő megfigyelések az általános érvényű elnevezések használatát 
teszik szükségessé.
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Hasznosítható anyagok*
Röviden meg kell emlékeznem a terület hasznosítható anyagairól is.
1. Legfontosabb köztük a barnaszén, melynek intenzív bányászata 

voltaképen a környék ipari fejlődésének és forgalmának alapja. Ezzel 
bővebben a rövid jelentés keretében foglalkozni nem lehet, különben 
is erről bőven van adat a bányászati szakirodalomban.

2. Második helyen áll a bazalt-bányászat, amely szintén meglehetős 
jelentőséget ért el már eddig is; de a bőven rendelkezésre álló anyag meny- 
nyiségénél fogva a termelés még jelentékenyen fokozható. A  fővárnál közel- 
léte ,s az alföldé, mint fogyasztási területé a jövőben nagy fejlődési lehe
tőséget biztosítanak ennek a cikknek.

3. A z andeziteket is fejti a -sátorosa nagy, állami kőbánya a Karancs 
É K  oldalán levő kis lakkolitban. Ebből az anyagból, mely mint kockakő 
és kavicsanyag kerül forgalomba, bent a hegy belsejében még óriási töme
gek vannak. Technikai szempontból a. Sátoros-hegy amfibolos andezitjei 
talán még jobb anyagot szolgáltlatnának mint a többé-kevésbbé mállott 
gránátos andezitek.

4. Ütkavicsolásra fejtik kisebb mértékben az erősebben megkemé
nyedett kontakt agyagpalákat a Karancs D N y oldalán.

5. Fontosabb és nagyobb értékű a glaukonitos homokkő, melynek 
egyes szintjei lokális előfordulásokban elég jól faragható és eléggé fagy
álló tekintélyes tömbökben fejthető épületköveket szolgáltatnak a Salgó
tarjántól É-ra levő vidéken.

6. A  délre levő vidéken pedig a riolittufárnak egyes szilárdabb pad
jait fejtik épületkőnek és kisebb mértékben faragják is. (Mátraszele, K a
zár, Vizslás.)

7. Számba kell venni a szénfekvő rétegeiben a kavics- és agyagtele
peket, melyekből ma még csupán a kavicsot ill. a kavicsos homokot fejtik 
itt-ott helyi használatra. Az agyag még kihasználatlan. Nagy tömegük 
és közellétük a fővonalhoz, jelentős tényezőkké tehetik még ezeket.

8. A  szénközti rétegekben levő laza kvarchomokkőpadok jó anyag*ot 
szolgáltatnak, a durvább minőségű üveggyártáshoz, amire a salgótarjáni 
üveggyárban felhasználják is.

9. Nagyobb jelentősége lehet még iparilag ia jövőben a schlier-réte- 
gek agyagmárgáinak, amelyek nagy területeket borítanak.

10. A  helyi szükséglet felhasználja vályog, tégla, stb. gyártásra a
pleisztocén és holocén málladék és törmelék képződményeket is.

%

Jelentésem befejeztével hálás köszönetem fejezem ki a m. kir. Föld
tani Intézet Igazgatóságának, mely munkám folytatását ez idén is lehe
tővé tette és ebben minden téren támogatni szíves volt.
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