
A kis-cz(‘11i tsVlyag elterjedése >ó2,rád megyében.
Hant ken Miksától.

F e l o lv a s ta t o t t ,  a z  IS fiO -ik  d e c z o m b e r  2 2 - ik i  sz a lc f i le sb e n .

Már volt szerencsém 18G7-ik évi üléseink egyikében jelentést tenni 
a kis czelli tályag' előfordulásáról Puszta-Lökösön, Nógrád megyében. 
Azóta alkalmam volt ezen megye más helyein találni a kis-czelli tálya- 
got, a miről a következőkben leszek bátor szólaui.

Egyike ezen vidékeknek, melyeken a kis-czelli tályagra akadtam, 
Becske környéke, másik Kis-Hartyán vidéke.

Becske falu a Szandahegytöl, mely a Cserháthegység egyik kiválóbb 
domborzatát képezi, keletnek fekszik egy negyed órányira. Ezen helység 
közelében két kőszénbánya van, melynek egyike a Szunda-hegv keleti 
oldalán cs a Galga-patak vizterületén van, másika pedig Számlától távo
labbra és a Feketeviz nevű patak vízfelületébe esik. Az utóbbi bánva 
mivcltctik és a belőle termelt szén a halapi ezukorgyárba szállittatik. A 
másik bánya mivelését abbahagyták a szén kelendőségének hiánya miatt. 
Ezen bányák megszemlélése czéljából folyó év január hóban kirándul
tam e vidékre. Sajnálatomra csak egy napig tartózkodhattam ottan, mint 
hogy az első nap délután oly havazás állt be, hogy lehetetlen volt a 
földtani kutatásokat folytatni. Mégsem volt teljesen eredménytelen ezen 
kirándulásom, minthogy egyrészt az ottani széntelep földtani viszonyait 
vizsgálhattam meg, másrészt pedig a kis-czelli tályagnak ezen vidéken 
való előfordulásáról szereztem magainnak tudomást.

A becskei kőszéntelep körülbelül G láb vastag. A szén feketcszinii, 
fénylő és jóminőségü, csakhogy, a levegő hatásának kitéve, hamar szét
esik kis darabokra. A széntelep közvetlen fediije körülbelül 3 öl vastag 
csillámos finomszemcjü homokkő. Fölötte durvaszemetii homokkő és 
conglomerat rétegek vannak, melyeknek összes vastagsága körülbelül 
8 ölet tesz. A legfelsőbb rétegek peóig kavicsból állanak.

A széntelcp feküjét egy csillámos tályag képezi, melyben szeuves
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testeknek semmi nyomát sem találtam. Ezen falvakot csak 3 ölnvire s-i 
merik, az alatta levő rétegek ismeretlenek

A szénbányától távolabbra eső vízmosásokban homokos agyag tói
dul elő, inch linomliéju puliány maradványokon kivid még foraiuiniferákat 
is tartalmaz, melyek között több oly táj is van, melyek a kis-czelli tá 
lyag jellemző foramiuifcrái közé tartoznak. Ezek a következők: 

Haplophragmium acutidorsatum 
Cristellaria arcuata Ph.
Truncatulina propuinqua 
Truneatulina osnabrugensis.

Azokon kivid Truncatulina Dutcinplei
és Textilaria cariiiata.

Ezen tályag tehát földtani korára nézve megegyez s kis-czelli tá 
lyaggal Buda vidékén. Feltűnő azonban, hogy a Buda vidéki kis-czell 
tályagban nagy mennyiségben elterjedt lihabdogonium Szabói teljesen 
hiauyzaui látszik a becskei tályagban. E tekintetben hasonlít a nagy-ko- 
vátsi környéken előforduló kis-czelli tályaghoz, melyben, ámbár a kis- 
eaqlli tályag legjellemzőbb foraminiferáinak nagyobb részét tartalmazza 
szintén teljesen hiáuyzani látszik az említett lihabdogonium.

A becskei oligocen tályag települési viszonya gz ottani kőszéntele
pekhez sehol sincs feltárva, úgy hogy e tekintetben még további kuta
tásokra van szükség. Azonban én azon véleményben vagyok, hogy ezen 
kis-czelli tályag régibb az ottani kőszéntelepeknél s hogy ennél fogva 
ottan, a hol a kis-czelli tályag a felszínre jön, a szénkutatásoknak sikere 
nem lehet. Ezen feltevésemet igazolni látszik a keleeseni puszta területén 
ezen tályagban mélyesztett furlyuk, melynek mélysége 00 ölnél többet 
tesz. Ezen furlyuk legmélyebb pontja még ndnd a kis-czelli tályagban 
vau, ennélfogva az ottani kis-czelli tályag is, valamint a budai vidéken 
lévő igen tetemes vastagsággal bir

A másik helyiség, a hol — mint már említettem — a kis-czelli 
tályagot találtam, Kis-Hartyán vidéke. Kis Hártyán Salgó-Tarjántól dél
keleti irányban vagy két, Pálfalvától kelet felé körülbelül egy mértföld- 
uyire fekszik a Ménes patak völgyében, tehát már az Ipoly folyó vizte- 
rületébe esik. Ezen vidéken a kis-czelli tályagnak roppant nagy elter
jedése van,' kivált azon völgy területén, melyen a hartyán-pálfalvai ut 
elvonul. Ezen völgyben majdnem minden vízmosásban találhatni a kis- 
czelli tályagot. Ezen tályag vékony-héjú puliány maradványokon kívül 
roppant nagy mennyiségben tartalmazza a kis-czelli tályag forominiferáit, 
ngy hogy ezen tályag földtaui korára nézve kétség nem is lehet.
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EcLdigelé a következő foraiuinif órákat találtain ezen tályagban : 
Ilaplophragminm aeutidorsntnm 
Cornuspira Höruesi 
Nodosaria bacillum 
Nodosaria (Dental.) eonsobrina 

í  Dentaliua elegáns 
Glaudulina lacvigata 
Margiuulina cristellaroides Cz.
Cr. arcuata Pb.
Pullenia billióides d’Orb.
Bulimina sp.
Polymorphyna probléma 
Virguliua Schreibersi 
Uvigerina pygmca 
Spheroidina austriaca 

'v Textilaria carinata 
Textilaria pcctinata 
Globigerina bulloides 
Truncatulina Dutemplei 
Tr. osnabrugensis 
Rotalina Soldanii.

A foraminiferák közöl leggyakoribb a Truncatulina Dutemplei, 
mely az összes foranriniferáknak túlnyomó részét képezi

A más szabad szemmel kivehető foraminiferákboz tartozik a Ha 
plobragmium acptidorsatum, mely egyszersmind a kis czelli tályag egyik 
legjellemzőbb foraminiferája. Megemlítendő még a Margiuulina cristella- 
roides, mely feltűnő alakjánál fogva igen könnyen felismerhető.

A mint már említettem, a Kis-Hártyán vidéken előforduló kis-ozelli 
tályag roppant nagy mennyiségben tartalmaz foraminiferákat, úgy hogy 
a tályag iszapolási maradéka csaknem egészen azokból áll. A formai- 
niferák fentarlási állapota azonban nem olyan ép, mint a budai vidék 
kis-czelli tályag foraminiferáinál. A foramiuiferákon kívül még echinid- 
tüskék és ostrakodák is jönnek elő a kis-hártyáni tályagban.

Petograliai tekintetben nagyon hasonlít a kis-hártyáni tályag azon 
tályaghoz, mely a salgó-tarjáni széntelepek közvetlen fedüjét képezi. 
Ezen hasonlatosság okot szolgáltatott ezen két egymástól teljesen eltérő 
kőzetek összetévesztésére, a miről a következőkben bővebb jelentést kí
vánok tenni, minthogy abból világosan kitűnik, mily elégtelen a képződ
mények meghatározására csak a kőzetek petroguatiai tulajdonságainak
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telein tettbe vétele, s másrészt milyen szükséges a bányászok alapos told 
uni kiképezletésc, hogy bivatásnk telj esi t ősével okszerűen járhassanak el.

A kis hártyáin vidékre folyó évi novemberhó folyamában rándultaui 
ki, megszemlélendő az ottani szénkutatási munkálatokat.. Egy helyen egy 
?>.) ölnyi lurlyukat mélyeszfettek s minthogy ezen mélységben nem akad 
tak kőszéntelepre, a további túrással felhagytak s más helyen kezdték 
meg a szénkutatást, még pedig olyan helyen, a hol állítólag a kőszén 
legftílebb nyolez ölnyi mélységben okvetlenül jelen lenne. Azért nem is 
fúrtak, hanem aknát ástak. Ottlétemkor az akna mélysége négy ölet tett. 
Kérdésemre: milyen alapra fektetik azon feltevésüket, miszerint itt a 
nyolezadik ölnyi mélységben okvetlenül cl fognák érni a kőszenet ? azon 
választ kaptam, hogy ezen helyeni tályag teljesen megegyez a salgó
tarjáni kőszéntelepek közvetlen fedőjében előforduló tályaggal, a mint 
ezt Weber ur, a ki a salgó-tarjáni háuvák leguagyobb részét megnyi
totta s ennél fogva az ottani széntelepek települési viszonyainak legala
posabb ismeretével bir, határozottan kijelentette. Nekem is feltűnt a bá
nyán heverő tályagnak a salgó tarjáni széntelepek fedőjében előforduló 
tályaghozi hasonlósága. Közelebbi megtekintésénél azonban észreVévén 
az igen vékonyhéju tengeri kagylók maradványait, mint ezek Buda vidé
kén a kis-czelli tályagban is előfordulnak, csak hamar tisztában voltam 
ezen tályag tiszta tengeri természete iránt és sejtettem, hogy itt kis- 
czelli tályaggal van dolgom. Egy közönséges nagyitó üveggel kutatásai
mat folytatván, csakhamar a kis-czelli tályag egyik legjellemzőbb fora- 
miniferájára, az úgynevezett Haplophragmium acutidorsatum-ra akadtam. 
Tehát már a helyszínén meggyőződtem arról, hogy a kérdéses tályag 
nem m á■, mint a kis-czelli tályag; mint ez későbben az iszapolási ma
radék megvizsgálása alkalmával még világosabban kitűnt.

A salgó-tarjáni széntelepek fedőjében előforduló tályagban pedig 
eddigelé nem találtam foraminifeiákat, sem olyan maradványokat, me
lyek a kis-czelli tályagban előfordulókkal megegyeznének. Ennél lógva 
a salgó-tarjáni széntele ek fedőjét képező tályagot ugyanazonosnak nem 
tarthatom a kis-czelli tályaggal. E tekintetben minél nagyobb biztosságot 
akarván szerezni, felkértem a kis-liártyáui kutatási munkálatok vezetőjét, 
szíveskedjék a kérdéses salgó-tarjáni tályagból, melyet a kis-hártyánival 
azonosnak lenni állítottak, nehány darabot közelebbi megvizsgálás végett 
számomra küldeni, mely kérdésemnek azonban semmi eredménye nem 
volt. A tárgy fontossága azonban arra indított, bog/ magam ránduljak 
ki a helyszínére a kellő vizsgálatokra szükségelt anyag megszerzése 
végett. Ezen alkalommal Zsemlinsky ur, a salgó-tarjáni társulat igazgatója, 
részéről legszívesebb fogadtatás és támogatásban részesültem. Weber ur
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maga dicséretre méltó készséggel rendelkezésemre bocsátott több hely
ből való tályagot, melyet ő a kis-hártyáni tályaggal azonosnak tartott 
sőt nagy buzgalommal vett részt a tályag iszapoltatás körüli teendőkben. 
Megvizsgáltatott több tályagdarab, mely különböző rétegből vétetett az 
„Emma“ nevű aknában, a hol ezen tályag körülbelül tizenkét ülnyi vas 
tagságban van kiképződve és az ottani széntelep közvetlen fedőjét ké
pezi. Ezen tályag iszapolási maradékában nem találtunk sem fonaminife- 
rákat, sem másnemű testek maradványait, úgy hogy biztosan mondhat
juk, miszerint a kis-czelli tályag nem képezi a salgó-tarjáni széntelepek 
közvetlen fedőjét. Hanem azért még siucs tisztába hozva az a kérdés : 
milyen települési viszonyban áll a kis-czelli tályag a salgó-tarjáni szén- 
telepekhez, mely kérdésnek tüzetes megoldását nagyon fontosnak tartom 
azért, mert a kis-czelli tályag oly könnyen fölismerhető képződmény, 
másrészt igen nagy elterjedtséggel bir Nógrád megyében elannyira, hogy 
ha annak viszonya meg lesz állapítva, akkor az ezen megyében teteme
sen kifejlődött köszénképződmények felkutatására egyik legbiztosabb 
vezérfonalat nyerendjllk. Ezen feladat megoldását, valamint a salgó-tar
jáni földtani viszonyok kiderítését a jövő év folyamában reményiem 
foganatosíthatni.

Végre még fölemlitendőnek vélem, hogy a kis-hártyáni tályagban 
mégsem találtam meg a Rhabdogonium Szabói-t, a mi igen feltűnő, mint
hogy ezen foraminifera a keletnek fekvő Derecske vidéki tályagban 
megint nagy mennyiségben fellép.


