
JEGYZETEK HÁTSZEG VIDÉKÉNEK GEOLOGIÁJÁHOZ. 335

Cucullaea bifasciculata M a t h . 

Lim opsis calvus Gow. 
Trigonia scabrct L amm. 

Cardium productum  Gow. 
Circe discus M a t h . 

Pholadomya gramdosa. Z it t .

Ezek a kövületek azt bizonyítják, hogy itt szenon képződményekkel van 
dolgunk.

A fent elősorolt paleontologiai anyag mind H alaváts nézetei ellen 
szól, tehát Szentpéterfalván a felső krétába sorozandó édesvizi lerakodások, 
Pujon tengeri eredetű szenon, a Valea Baltában cenoman és mediterrán, 
Galáczon pedig mediterrán rétegek vannak feltárva. Ez a hátszegi völgy tek
tonikai felfogását, például a szentpéterfalvi antiklinális ráncz1 kérdésének 
fontosságát nagyon megváltoztatja.

ADATOK AZ AJNÁCSKŐI CSONTOS ÁRKOK GEOLOGIAI 

ISMERETÉHEZ.

Dr. S cha farzik  F e r e n c z -íő I.

Az ajnácskői ősemlősök lelőhelyét először K u b in y i F er en c z  és E beczky  

E m il , Nógrádmegye volt tanfelügyelője kutatták fel. A híressé vált csontos 
árkok geologiai viszonyait azután S zabó J ó z s e f 2 ismertette. Értekezéséhez 
mellékelte volt M arkó K ároly  festőművész festményének mását, a mely 
D-ről számítva a csontos árkok másodikára vonatkozik. Ezen a profilon 
S zabó legalul neogén homokot jelölt ki, azután iszapos homokot, e fölött 
bazaltbreccsiát és legfelűl nyirkot, a melyben a harmadkori csontok talál
hatók. 1883-ban geológiájában (443. oldal) azt a magyarázatot fűzi még 
hozzá, hogy a veres nyirok szolgáltatta a plioczén kövületeket, mint annak 
a kornak szárazföldi képződménye. A bazaltbreccsiáról megjegyzi, hogy 
homokos, valamint közli még, hogy az árkok felső részeiben lösz is fordul 
elő, a melyből az ugyancsak ott található diluviális emlősök csontjai szár
maznak.

1867-ben dr. K r e n n e r  S. J ó zsef egyet, tanár úr leírta a földt. társu
lat munkálataiban a Tapints priscus, K aup és a Castor Ebeczkyi, K r u n n e r  

fajokat.3

1 H a l a v á t s :  «Adatok a hátszegi medencze stb.» pag. 93.
2 Dr. S zabó J ó z s e f : A Pogány várhegy Gomörben, a m. tud. Akad. math. és 

term. közleményei. Pest, 1865. III. köt. 333. 1.
3 Dr. K r e n n e r  S. J ózsef  Ajnácskő ősemlősei. Földt. társ. munkálatai III.
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1879-ben azután F uchs T iva dar ,* a bécsi udv. muzeum őre volt az, ki az 
ajnácskői fauna többi alakjait is ismertette s az említetteken kívül még a 
következőket sorolta f e l : Mastodon arvernensis, Cr o iz ., M. Borsoni, H ayes 

Rhinoc. 2—3  *sp . Tapirus hungaricus H . v. M e y e r , Cervus sp. (cf Perieri 
ét arvernensis, Cr o iz .) balmaradvány, Anodonta, nov. sp. — Az előfordu
lásra vonatkozólag pedig előadja, hogy ezek a plioczén maradványok vas
rozsdás homokban és törmelékben fordulnak elő, amely a fiatal bazalt felett 
terül el.

M ú lt  hó (1899 május) 26—28. közt végre dr. P e th ő  G yula , kir. főgeo- 
logussal, igen tisztelt barátommal nekem is volt alkalmam az ajnácskői 
csontos árkokat megtekinthetni. Ezen alkalommal dr. P e t h ő  az ásatást 
vezette, magam pedig az előfordulás geologiai viszonyaira fektettem a fősulyt, 
s hálás köszönettel említem egyúttal meg, hogy ezekhez a kutatásainkhoz 
mint kedves vezető K om játhy  M ik l ó s , ajnácskői földbirtokos úr is csatla
kozott.

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a délibb árok délibb ágai a Pongó,
a leghosszabb E-i ága pedig a Békástó-gödre nevet vißelik, az ezek után 

/

tovább E-ra következő egyes árkot, a mely külön szakad bele a Pálháza-völ- 
gyébe, Kővágógödör-nek mondják, a mely utóbbira E beczkyE l e k , ajnácskői 
földbirtokos úr különösen felhívta a figyelmünket. Ezek az árkok nagyjából 
Ny-felé irányulnak.

Bejárásaim eredményét a következőkben foglalhatom össze:
Az árkok legalsó részén sárgás vagy szürkés, finomszemű, kissé meszes 

iszapos homok látható, vékony, mondhatni millimeteres rétegzéssel, közben 
helyenkint egyes vékony kékes agyagcsíkokkal. Imitt-amott, így pl. a Kővágó 
gödörben meszes kötőszerű homokkőczipók is vannak benne. Ez megfelel a 
SzABÓ-féle profil (c) rétegének, mely alatt azután a durvább szemű apoka (d) 
következnék. S zabó szerint mind a két homoklerakódás (d-f-c) mioczénkorú. 
Jelenleg az árkok ákáczczal vannak beültetve, úgy hogy a profil lefelé nem 
követhető annyira, mint régebben, minek következtében igazi apókat nem 
látni.

Sőt ellenkezőleg, midőn a Kővágó és Pongó árkok között felvezető 
dülőuton felmentünk, mindjárt az elején, tehát még jókora távolságban a 
bazalttufától Ny-ra, vagyis vertikális profilban a bazalttufa alá húzódó sár
gás homokrétegekben, magán az úton volt alkalmunk plioczén csontokat 
(nevezetesen ma3todon agyardarabokat) találni.

Míg a mostani árkok mélyebb részei a homokot tisztán a jelzett minő

kötet. Pest, 1867, 114. oldal. Ezeknek a rajzait később munkájához H. v. M e y e r  vál- 
tozatlanúl vette át (Palaeontograpliica 1867, 15. kötet).

* T h .  F u c h s .  Über neue Vorkommnisse fossiler Säugetliiere von Ajnáoskő in 
Ungarn. Verb. d. k. k. geol. R. Anst. 1879. p. 49.
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ségben mutatják, addig feljebb, nevezetesen a Pongó-árokban egy m.-nyire 
a bazalttufa alatt apró bazaltrapillik és amfiboltöredékek vannak bele* 
rétegezve.

A telepedés majdnem szintes, amennyiben a rétegek csak néhány fok 
alatt hajlanak nagyjából K-felé

Ezen vékony rétegzésű homok felett fekszik azután a bazalttufának a 
főzöme. Ezt kisebb-nagyobb vastagságban minden árokban meg lehet találni, 
de míg a Pongó-árokban csak néhány méternyi, addig a Kővágó-gödörben 
m ár tetemesebb a vastagsága. Minthogy ez a bazalttufa keményebb, mint az 
alatta fekvő homok, a záporok vize minden árokban lépcsővé alakította ki.

Közelebbről megtekintve ezt a kőzetet, azt látjuk, hogy ez tulajdon
képen egy lazán összeálló homokkő, amely tele van hintve apró bazalt 
rapilli darabkákkal. A sárgás-barna kvarczhomokszemek közt látható szürke 
vagy feketés bazaltdarabkák rendesen 2—3 mm. nagyságúak, de végigvizs
gálva a tufafalakat, találni durvábbszemű, breccsiás rétegeket is.

A bazaltzárványok minőségére vonatkozólag pedig megjegyezhetjük, 
hogy azok mindig a vulkáni erupczióknál szórt rapillik természetét mutatják, 
amennyiben többnyire likacsos salakos szövetitek, szögletesek és egy-egy 
rétegben közel egynagyságúak.

Homokot mindig találni ezekben a tufákban, olykor azonban a bazalt 
behintések annyira megritkulnak, hogy valóságos homokrétegek maradnak 
csupán, még a bazalttufapadok között is. Az anyagnak ily módon való vál
takozását különösen a Kővágó-gödörben látry szépen, s itt történt, hogy egy 
a bazalttufa legalsó padjai közé foglalt sárgás homokrétegben nagyobb- 
számú csontokra akadtunk.

A bazalttufát fölfelé nyomozva a Kővágó-gödörben kapjuk a legszebb 
feltárást. Ha a bazalttufafalra felkapaszkodva ugyanis tovább követjük az 
árkot, akkor a reája telepedő homokrétegeknek egy sorozata után nemsokára 
ismét bazaltzárványos strátákra akadunk, a mi az árokban fejebb még 3—4- 
szer ismétlődik olyan módon, hogy a homokba belehintett bazaltanyag 
mindinkább meggyérül.

Megemlítem még, hogy a Kővágó-árok bazalttufafalában gyakran 
találni csörgőkőszerű, belül üres, kisebb-nagyobb limonitkonkrécziókat. 
Negativ jellemvonása ellenben ezeknek a bazalttufáknak, hogy görgetett 
bazaltkavics nincsen bennök.

Az árkokban fölfelé haladva ugyanazon, közel szintes település mellett 
hosszabb darabon szürke iszapos homokban járunk, a mely többé-kevésbbé, 
legjobban azonban a Pongó-árokban mutatja a vékony millimeteres réteg
zést. Ezen a helyen a foltonkint vasrozsdás homok vékony rétegzését meg 
inkább feltűnővé teszik a sűrűn beléje rétegzett lapos gyöngyháztöredékek 
is, amelyek, Fucas T ivadar közlését tartva szem előtt, valószínűleg anodon- 
ták-tói származnak. Gyakoriak továbbá ezen homokban fehér szeptária-
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szerű, belül hasadozott márgakonkrécziók. S ebben a homokban, közel a 
Pongó-árok felső végéhez, sikerült nekünk több ponton plioczén csontokat 
kiásnunk.

Ez árok felső vége felé végre e homok eltűnik a felszín eluviális 
.takarója alatt.

Evvel a plioczénlerakódások sorozata ki van merítve s ezen kivül még 
csak a lősz volna megemlítendő, amely a Pongó-árok közepe táján a plio- 
czénrétegsorozat abrodált felületére, nevezetesen közvetlenül a bazalttufa- 
főzomének padjaira rátelepedik. Ezen feltárásban egy kb. 4 mtr vastag füg
gélyes lőszfalat pillantunk meg, a melyben hosszabb keresés után sikerült 
egy Helix hispidát találnom. Petrografiai szempontból csak azt kell erről a 
löszről megjegyeznem, hogy igen homokos és mészben szegény. Mellesleg 
felemlítem, hogy Ajnácskő környékén, pl. közel a községhez a Eáczdombon 
típusosabb lősz bőven fordul elő. Ebből a lősztakaróból kerülhettek ki a Szabó 
•Jó z s e f -tői említett diluviális emlősmaradványok.

Az előadottakból röviden a következő eredményeket vonhatjuk le :
1. Az ajnácskői plioczén lerakódások tavi jellege kétségtelen. Ez nem

csak az eddig ismeretes fauna némely alakja, hanem a lerakódás egyéb 
fizikai viszonyai alapján is következtethető. Az apokahegyektől környezett 
csekély mélységű, édesvízi tó egyszersmind az akkor élt vastagbőrűeknek is 
kedvencz tartózkodó helye volt.

2. A bazalterupczió csak akkor következett be, mikor a plioczén tó 
már félig-meddig fel volt töltve. Először csak szórványosan kerültek beléje 
apró rapillik valamely távolabbi bazalt-erupczióból, később azonban a 
közeli erupcziók hamuszórása alkalmával tömegesen képződtek a homokos 
bazalttufapadok. A nógrád-gömörmegyei szárazföldön bekövetkezett bazalt- 
crupcziónak geologiai korára nézve rendkívül fontos az utóbb említett 
körülmény, a mennyiben azt az egyedüli adatot szolgáltatja, a mely az erup- 
cziónak és a plioczén emlős-faunát tartalmazó üledékek képződésének egy
idejűségét bizonyítja. v

A bazaltok plioczén korát ennélfogva, — mit S zabó J ó zsef  * ugyan 
már gyanított. — az előadottak alapján most már beigazoltnak tekint
hetjük.

* Szaiíó J. Geologia 44*3. old. «basalt conglomerát valószínűleg plioczén».


