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A KRISTÁLYOS PALA ALAPHEGYSÉG IPOLYSÁG
MELLETTI EDDIG ISMERETLEN FELBUKKANÁSÁRÓL.

Irta: Dr. Ferenczi István.

ÜBER EIN B1SHER UNBEKANNTES AUFTAUCHEN DES;
AUS KR1STALL1NISCHEM SCHIEFE’R BESTEHENDEN

GRUNDGEBIRGES NEBEN IPOLYSÁG.

V
r
on Dr. I. Ferenczi.

Ein kurzor Ausflug im .Lilire 1935 bot mir Gelegenheit, dió

Gruppé dér am Grunde des Ipoly-Beckens zu erwartenden Bildun-
gen in dér Umgcbung von Ipolyság keunen zu lemen. Iu diesem Gó-
biét waren die im Tál des Korpona-Baohes, zwisehen den Ort-
sehaften Felstúr und Palást zutage tbetende paláozoischc Seliolle

und in dér Fortsetzung derselbcn die im Tál des S'elmoc-Bnelues
nben dér Ortsohaft Szalatnya auft.auchende Seliolle herei ts aus
den österreiehiseihen Aufnahmen bekannt. Dicse palaozoisehen
Sehollen sind auf dér geologischen Karte von Ló ez y-Telek i-

Papp veransehaulicht, doch fehlen auf derselben bedauerlicher
Weise die kleinen Triaskalk- und Dolomitfleeke. die uach den
österreiehischen Karton NW-lich von dér erwáhnten Sehol len zwi-

sehen Léva und Szántó an dér Oberflache vorkommen.
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lm Vulkánimon bei Felstl- .'•ind die jíiit gesohichteton, <piar-

zitisehe, gliuomorigon Sundsteiue mit dazivischengelairerten dickeiou

Partion oinos roineron. ;ui dió Quarzite dór kristallinischen Soldo-

lor erinnernden Quarzes in suton Aufsehliissen sichtbar. leli halté

os fiir wahrscheinlich. (láss dór Verfall dér gewiss allgenioiner vor-

broitot gewesenen ahnliehen palaozoischen Sandsteine und Quarzite

dós Vopor-Gebirges viel .Matériái zum Aliiban unsoror tortiiiren

Sebt tor horizonté lioforte.

Nooli interes.- anter ist das bisbor unbekannto \uftauehen dós

mis kristaUiiiisobeni Schiefer bestehonden Grundgebirges in dér

Xálio von Ipolyság. Dió dió voroi wiilinten, ans mesozoisohem Kaik,

Polomit und palaozoischem Sandstoin hostehenden Sobollon ver-

bindondo, W'XW OSO-liobo tektonisehe Linie, dió zugloieh aucli

dió Anfbruobslinie dér schwefelhaltigen Sáuerlinge von Szántó, Ma-
gyarád, Gyiigy, Fgeg bodeutot, braohte in cinen. kleinen Fleck

auob dió kristallinischen Schiefer an dió Obori'lüoho. In doni von

X zu dór auf l.esetztem Góbiét gelegenen Ortsehaft Tesmag herab-

lanfondon Xobental oltorbalb dór auf dór Karto als südlicbste vér-

zid noton Olvár-Puszla, in dér kloinou Talongo O-lioh von dór
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baobachtete ich an beiden Seit.cn dós Tales aus Glim-

morsdiiofor bostobonde Felsn. Dieses Vorkonimon ist auob auf

dór östorreiehisohen Karto nicht dargostellt.

Por lotzto oberfláchliche Ausbiss dór kristallinischen Schie-

formasso dós Vopor-Gebirges ist nach dér österreiehisehen Karto

vöm östlioheren Frsprungsast dós vöm besotzten Gobiot nacb Xóg-

rádszikal Iiorablaufonden Szteiegova-Baclies, nben dór Ortsehaft

Madacka (XW-lich von Losonc) bekannt. Auob in dér Umgebnng
von Sóin eobánya sind dió kristallinischen Schiefer im Liegenden
dér dortigen mesozoiscb-palaozoisebn Sorié verhanden. Vöm Vep >r-

Gobirge und dóm kristallinischen Schieferfleck l>oi Selmecbánya
siidwarts bis zum Velonceer Geibirge liefern nur die dureh die An-
desiteruption dós Csák-Berges bei Szob1 emporgerissenen Cordierit-

gneis- und Ampbibolgneis-Einscbliisso oinen Beweis dafiir, dass

das kristalliniscbe Schiefer-Grundgebirge nicht allzu tief liegen

düi-fte. Als vergessene, auf koiner Karto verzeiehnete Angabe muss
ich vöm Góbiét zwischen Selmecbánya, Losonc (Madryeka) und
Ipolyság (Olvár-Puszta) nocli den von R a, c z k i e w i c z2 er-

wabnten kleinen Gneisfleck aus dem Tál des Litava-Baches nben
dér Ortsehaft Preno anführen. Pás Auftia.uehen dér kristallini-

schen Schiefer bei Ipolyság Lildet nun ein neues Kotcenglied zwi-
schen den von einander verháltnismássig weit gelegenen, erváhn-
ten Punkten.

1 Szádeczky, 6y.: Über den Andesit des Berges Ságh bei Szob
mid seine Gesteinseinsclilüsse. (Földtani Közi. XXV. 1895. p. 229—238.)

2 Raczkiewicz, XI.: Pie geologischen Verhaltnisse dér Um-
gebung von Litava, Sebeclileb. Palást und Celovee im Honther Comi-
tate. (Jahrb. d. k. u. k. Geol. Reichsanstalt, XVI, 1866. p. 350, Fig. 6).



A GUTÁI-HEGYI MÉSZK KORÁRÓL ÉS FÁCIESÉRÖL.

Irta? Dr. Horusitzky Ferenc'.

ÜBHR HAS GEOLOGISCHE ALTÉR UND DIE FAZIES DES
KALKSTEINES VÖM GUTAI-BERG.

Von Dr. F. Horusitzky.

Dér Kalkstein vöm Gutai-Berg kei Gálgaguta (Cserhát-Gebir-

gp) wn rdp b'shev eir.eu saruiatischen Süsswasserkalk angese-

ben. Verfasser erbringt den Naehweis, dass das Gestein ein torto-

nischer Melobesien-Kalk ist
; gleichzeitig weist er aucli anf die in

d íescm Gabiét, stattgefundeue prasarmatische, pcsttortonísehe De-

nudation Ilin.

# * #

Galgagutától DK-re fekv Gutái liegv (337.7 m) tetején már
régebben ismeretes egy sajátságos mészkfáeies, melyet a tet É-i

peremén kezdetleges fejtésekkel tártak fel. Ezt a kzetet geológiai

irodalmunkban eddig mint édesvízi mészkövet ismertük és hason-

ló elfordulások figyelembevételével a szarmata szárazföldi üledé-

kekkel állították párhuzamba.* Fekje, amint ez a Gutái begy
északi lejtjén közvetlenül is megfigyelhet, a helvetien-torlonien

határon lezajlott hatalmas ernptios idszak andezittufája, fedje
pedig fiatalabb kavicsos üledék, melynek korát biztosan megállapí-
tanom még nem sikerült. Annyi bizonyos, hogy ez a kavics a kör-

nyékbeli szarmata mészköveknél fiatalabb, miután a galgavölgyi
dombsor egyes pontjain, pl. az acsai Nagy Papucsbegyen, a kövíi-

letes szarmatán fekszik. Vagy a pannoniai rétegek bázisán fellép
kavicsos üledékekkel lehet e képzdményt azonosítani, vagy pedig
levantei kaviesterrasz foszlányát kell benne keresnünk.

A nagy-papucsbegyi szarmata települési viszonyainak isme-

retében stratigi a fiailag is könnyen lehetett a gutái hegyi mészkö-

vet a szarmatával összetéveszteni, phytogén struktúrája pedig, kü-

lönösen a mállottabb daraboknak valóban édesvízi mészk külst
adott. Fácies tekintetében paleogeográfiai aggályaim voltak e kzet
édesvízi eredetével szemben, tekintve, hogy nemcsak a Gutai-hegyet

K-rl határoló vanyarci depresszióban vannak már meg szépen

kifejldve a típusos szarmata cerithiumos mészkövek, lumen ron-

csait a Gutái begytl délre a galgavölgyi dombvonulat magasla-
tain is megtaláltam. Ez a körülmény arra késztetett, hogy a gutái

hegyi mészkövet alaposabban megvizsgáljam.

A gutái hegyi mészk voltaképpen tömött mészk, mely csak

az egyenletlen mállás következtében válik porozusabbá, likacsosab-

Noszky .1.: A Cserhát középs részének földtani viszonyai.

Földtani Int Évi Jelentése, bilit.
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bá. A közel növényi (pbytopén) eredet, telve már szabadszemmcl

is röptn föltn algákkal. Az alpákból vékonycsiszolatot készítve,

az átkristályogf'dott frerko^ct miott csak annyit állapíthattam meg,

liopy a tengeri lekérepz M<‘lobc*iák-‘hcz tartóznak, mint a Lithot-

amnium is. Az algák mellett a kzetbl néhány más kövületet is

gyjtöttem, elég gyakoriak lévén benne, különösen a melobesia-

gnmök közepén, koncentrikusan bekérgezve, a gasztropoda lenyo-

matok. ritkábban kagylókbelek. Vertogus ordít ns M ítéli., Cerithi-

unt Braunt Part seb., Ps<i itt niobia Labordei Bast., s ezen kívül

egy meghatározatlan korall került innen el. .Mindegekbl máris

kétségtelen, hogy egy tisztán tengeri algás mészk van itt jelen,

mégpedig, tekintet bevéve települését is, egy tortonien lajtamészk-
l'áeies, melynek képzdése a belvetien-tortonien határán lezajlott

tnfahnllást közvetlenül követte. Erre vall az is. hogy a kzet pet-

rografiailag is szorosan kapcsolódik a fék íí eruptív csoporthoz,

amennyiben tele van az eruptív tufahullásból származó zárványok-
kal, biotit pikkelyekkel és angit szemekkel.

A lortonien felismerése ezen területen nemcsak azért fontos,

mert a (Jalgavölgyben e szint eddig egyáltalában nem volt isme-

retes, st a környéken is Bujákig kell el mennünk, míg tortonienre

akadunk, hanem azért is, mert e tortonien folttal kapcsolatban ál-

talánosabb problémák is vetdnek fel. Miután ugyanis ezen egyet-

len. eróziótól megkímélt folttól eltekintve a környéken a tortonien

mindenünnen hiányzik, s a szarmata közvetlenül az eruptív tufák-

ra (Piisnökhatvantól T)-re, az aesai Csibaj begyen, a Gizella ma-

jortól PXy-ra. stb.) vagy a helvetien slírre (a galgagutai Cseres

begyen, az aesai Nagy Papucshegyen?) települ, itt egy jelentékeny

yraesnrmata-posttortonien denudncinvnl kell számolnunk. Ez a de-

nudáció távolította el a tortonien üledékeit, st helyenkint talán az

eruptív tufákat is annyira, hogy a szarmata eróziós diszkordanci-

áyal a mélyebb fekre települhetett. Ez a tény viszont még bonyo-

lultabbá teszi hazai szarmata üledékeink rétegtani helyzetének

problémáját. Se kráter Zoltán** volt az els, aki rámutatott

arra, hogy hazai szarmatánk csupán az orosz alsó, legfeljebb közép-

s szarmatának felel meg, míg a fels szarmata már valószínleg a

mi alsó pannóniai rétegeink fáciesében fejldött ki. Alig ez a meg-

állapítás a magasabb szarmata szintek hiányára mutatott rá, az

általam fent vázolt törtön utáni denudációs idszak az alsó szarma-

ta alsó részébl vesz el egy részt szárazföldi idszak javára, és így

itt a hazai szarmata tengeri, illetve brakk idszak tartamát még

jobban korlátozza. Bátorkodom erre a körülményre rámutatni,

anélkül, hogy további megoldási kísérletekbe bocsátkoznék, miután

területem erre nézve támpontot nem nyújt.

** Pr. S eh r éter Zoltán: A magyarországi szarmata réte-

gek rétegtani helyzete, Koch emlékkönyv. 127. ol] cl.


