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(Jelentés az 1914. évi földtani felvételről.)

D r. VlGH  GrYULA-tÓl.
(Két táblával és Itat szövegközti ábrával.)

Második éve immár, hogy a m. kir. Földtani Intézet az Észak- 
nyugati Kárpátok újból való térképezését és evvel kapcsolatban bonyolult 
rétegtani és hegyszerkezeti viszonyainak tisztázását megkezdte. Ebben 
a szép, de nehéz munkában az intézet igazgatóságának megtisztelő bizal
mából a múlt esztendőben mint külső munkatárs, ez évben pedig már 
mint az intézet tagja, kezdettől fogva magam is részt vettem. A  múlt 
évben felvételi területemül a Kis-Fátra DNy-i, a Vág baloldalán 
folytatódó részét, az úgynevezett Rajeci havasokat (Minesov-hegység, 
Veterna hola) jelölte ki az igazgatóság, melyhez ez évben Ny és D felé 
még újabb területeket —  a demjén-szulyóváraljai harmadkori kőzetekből 
álló vonulatot és a Klak (Nasenstein 1553 m, a régi irodalomban Na 
Klate) hegycsoportot —  csatolt. Felvételi munkámat az elmúlt évben 
a Rajeci-medence K-i peremén fekvő Györkeházán (Gyurcsina) kezdtem 
meg, ez évben pedig Znióváralja, Turócremete (Yrickó) és Nyitrafő 
(Gajdéi) vidékén folytattam, részben csatlakozva az előbb felvett te
rülethez.

1913-ban a folytonos esőzés, ez idén pedig a háború okozta nagy 
izgatottság és a háborítatlan járás-kelés erős korlátozása nagyban hát
ráltattak felvételi munkámban. A  közigazgatási közegek hathatós támo
gatása mindazáltal lehetővé tette, hogy szeptember végéig —  amikor is 
az időjárás kényszerített hazatérésre —  a felvételi területen maradhassak.

*
A  terület geológiai viszonyai már a múlt században foglalkoztatták 

különösen a bécsi geológusokat. B e u d a k t1) még csak futólag emlékezik 
meg az egész vidékről, melyet csupán üledékes kőzetekből —  „grauwacke-

*) 1825. Beudant : Voyage mineralogique et geologique en Hongrie pendant 
1818. Paris 1822.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914.
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ból és tömött mészkőbőr4 —  felépítettnek gondolt. Z e u sc h n e r1) különösen 
a hegység üledékes kőzeteivel és hegyszerkezeti viszonyaival foglalkozik. 
K orn h u be r2) az 1858-iki földrengéssel kapcsolatban részletesen tárgyalja 
a Minosov-hegység hegyszerkezeti viszonyait és a központi magját alkotó 
kristályos kőzeteket, a földrengés okát a vidék geológiai szerkezetében ke
resvén. Az 1859-iki bécsi országos felvétel alkalmával S tu r3) járta be a 
többi között a Mincsov-hegységet is és tannak szerkezetéről, valamint kép
ződményeiről meglehetős részletes és a körülményekhez képest pontos képet
ad. A  Klak- (Nasenstein) hegycsoportban 1864-ben S t a c h e 4) végez föl
vételt és STUR-éhoz hasonló pontossággal és részletességgel nyújt képet a 
hegység hegy szerkezeti és rétegtani viszonyairól. Egy évvel később A n 
d r ia n 5) két közleményben és egy jelentésben közöl különösen a Mincsov 
déli részét és központi magját alkotó, valamint a Turóci-medencét kitöltő 
harmadidőszaki képződményekre vonatkozó részletes adatokat. Ugyan
ekkor C e r m a k 6) a Zsjár-hegység, Nyitrafő és Németpróna vidékének kép
ződményeiről és azok felületi elterjedéséről nyújt rövid átnézetet. Majd a 
korábbi megfigyelések eredményeit összefoglalva adja 1869-ben H a u e r 7) 
térképmagyarázatában. 1870-ben S t u r 8) közöl —  a Bánát növényeket 
tartalmazó perrn- és karbonkorú rétegeinek tárgyalása kapcsán —  a kvarc- 
konglomerátum fölött fekvő vörös homokkő perm korát igazoló adatokat.

1856. Zeuschner : Geognostische Beschreibung des Liaskalkes in d. Tátra
и. i. d. angrenzenden Gebirge. —  Sitzungsber. d. k. Akad. —  Wien. Bd. X IX . P. 153,

2) 1858. K orniiuber: Das Erdbeben vöm 15. Jánner 1858, besonders rtick- 
siclitlieh seiner Verbreitung in Ungarn. —  Verli. d. Vereins Nat. u. Aerztkunde in 
Pressburg. III. p. 29.

3) 1860. St u r * Aufnahmen im Wassergebiet dér Waag u. Neutra. Jahrb. d.
к. k. geol. R.-A. XI. p. 105.

4) 1865. St a c h e : Geologisclie Aufnahmen im Gebiete d. oberen Neutraflusses 
u. d. Bergstadt Kremnitz. —  Jalirb. d. k. geol. R.-A. Bd. XV. p. 298.

St a c h e : Schicktenreihe im Gebiet d. oberen .Neutra. Jahrb. d. k. geol. R.-A. 
Bd. XV. Verh. p. 91.

5) 1865. A n d r ian : Weterny boly u. Klein Kriván. —  Jahrb. d. geol. R.-A. XV. 
Verh. 32.

A n d r ia n : Zusammensetzung des Thurócer Tertiárbeckens. —  Jahrb. d. geol. 
R.-A. Verh. XV. p. 91.

1866. A n d r ia n : Bericht über die im Sommer 1864 ausgeführten Detailaui- 
nahmen d. Thurócer u. d. angrenzenden Theile d. Trentschiner Comitates. —  Jahrb. 
d. k. k. geol. R.-A. Bd. XVI. p. 182.

6) 1866. őerm ak : Die Umgebung v. Deutsch-Proben an d. Neutra mit d. Zjar u. 
Mala-Maguragebirge. —  Jahrb. d. k. geol. R.-A. Bd. XVI. p. 135.

7) 1869. Ha u e r : Geologische Übersichtskarte d. Österreichisch-ungarischen 
Monarchie. — Bl. III. Jahrb. d. k. geol. R.-A. X IX . p. 485.

s) 1870. St u r : Beitráge z. Kenntniss d. Dyas u. Steinkohlenformation im Bá
náté. —  Jahr. d. k. geol. R.-A. Bd. XX . p. 188.
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Beható részletvizsgálatokat a Mincsov-hegységben többet nem is v é 
geztek. Legelőször U h l ig 1) emlékezik meg újból a területről, amikor a 
Kenyeredi (Kunjerádi) völgyből származó növénylelet alapján csatlako
zik S tu r  abbeli nézetéhez, hogy a vörös homokkő a permkorba 'tartozik. 
A  Kis-Fátra (Fátra-Kriván) geológiáját tárgyaló munkájában1 2) több 
kérdéssel kapcsolatban foglalkozik a Mincsov-hegységgel, igy kimutatja, 
hogy a STiTR-tól tévesen Calamites lejodermá-n&k megbatározott növény
in arad vány a lunzi-homokkő rétegcsoportjából származik, majd nagy álta
lánosságban szól róla, mikor a Kárpátok egész hegyrendszerét összefog
lalóan tárgyalja,3) végül pedig eddigi felfogását megváltoztatva, új néző
pontokból tárgyalja a Kárpátok hegy szerkéz éti viszonyait és az Alpokhoz 
való viszonyát.4) Újabban VETTERS-nél5) találunk a Mincsov-hegység D-i 
részére vonatkozólag egyes elszórt, Nyitrafő környékéről pedig részlete
sebb adatokat. Legutóbb —  a múlt évben —  pedig S c iir é ter  Z oltán  dr. 
dolgozott Németpróna tágabb környékén és becses adatokat szolgáltat a 
vidék földtani viszonyainak ismeretéhez.6)

Rétegtaní viszonyok.

A bejárt terület fölépítésében gránit, az erre boruló metamorf, permi, 
mezozóos, harmadkori és jelenkori képződmények vesznek részt. A  gránit, 
valamint a metamorf eredetű gneisz, csillámpala és fillit a maghegységek 
központi tömegét, az üledékes kőzetek pedig ezen központi tömegre kö 
penyként ráborulva, a hegység peremét alkotják és a maghegységek között 
fekvő medencéket kitöltő fiatal, harmadkori rétegeknek szolgálnak részint 
támasztékul, részint pedig fekvőül.

Metamorf kőzetek és gránit.

A  legidősebb képződmény a gneisz, amely a központi gránitmagot 
burok gyanánt veszi körül és amelyet sokszor tetemes vastagságú pegrna-

1) 1897. Uh l ig : Geologie d. Tátragebirges. I. —  Denkschr. d. math. nat. Cl. d. 
k. Akad. d. Wiss. Wien. —  Bd. 64. p. (647.) 7.

2) 1902. U h l ig : Beitrage z. Geologie d. Fátrakrivángebirges. Denkschr. d. k. 
Akad. Wien. Bd. 72.

3) 1903. Uhlig : Bau u. Bild d. Kárpátén. Wien. III. Teil von Bau u. Bild 
Österreiclis. —  (Klein-Kriván u. Mincsovgebirge. p. 728— 37.)

4) 1907. Uh l ig : Über d. Tektonik d. Kárpátén. —  Sitzungsber. d. k. Akad. d. 
Wiss. math.-naturwiss. Cl. Bd. CXVI. Heft VI. p. 871.

5) 1910. Vetters : Geologie d. Zjargebirges u. d. angrenzenden Teiles d. Mala- 
Magura im Oberungarn. — Denkschr. d. k. Akad. Bd. 85.

6) 1913. Schréter : Németpróna környékének földtani viszonyai. —  (Jelentés 
ílz 1913. évi rendkívüli reambuláciös felvételről.) — Földt. Int. 1914. évi jelentése.

5*
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titos gránit- és aplittelérek keresztül-kasul sűrűn átjárnak. Legnagyobb 
tömegében biotitos gneisz, a gránithoz közelebb eső részeikben muszko- 
vitos, helyenként amíibólos gneisz is található. Az átmenet fokozatos a 
gránitba. Eledelig csak a Minosov-hegység Ny-i oldalán a Ivenyeredi- (Ku
li yerádi, térképen Szvitaosova) völgyben észleltem, hol meglehetős széles 
pásztában fordul elő. A  rétegek dűlése DK-i 8h.

A  fiatalabb (biotitos) csillámpalát a Kis- (Mala) Magúra ÉK-i 
végén —  annak DK-i peremén —  Kovácspalota (Tuzsina, Schmittshaj) és 
Nyitrafő (Gajdéi) határában, valamint a Mincsov D-i végének keleti pe
remén a Kistorbosztói (Trebosztói)- és Túrócbesztercei (Bisztricskai)-völ
gyek közti gerincen —  a Trebosztovszki Kopec-en (Koncár) (1163 m) 
észleltem. A  Kis-Magura ÉK-i végén sűrűn átjárják a rétegesség-palásság 
mentén vékonyabb-vastagabb pegmatit- és gránit-injekciók s telérek, ame
lyek kétségkívül a nyugatabbra következő gránit lakkolitot kísérő injek
ciós övhöz tartoznak. A  rétegek csapásának iránya ÉK— DNy és K — Ny-i 
közt ingadozik a Flössel DK-i lejtőin.

A Mincsov központi és a Kis-Magurának Nyitrafő határába fölnyúló 
kristályos magját túlnyomórészben alkotó gránit apró-, vagy durvaszemű* 
jobbára biotitos-, elvétve muszkovitos gránit, valamint amfibolit és chlorito- 
sodott, talkosodott féleségek. A  gránit általában véve nem típusos, minden 
irányban egyformán összetartó kifejlődésű (Szkareda völgy Valósa hatá
rában), hanem bizonyos mértékig rétegzettséget mutat (préselt gránit* 
protogin) és sok helyen gneiszgránit alakjában jelenik meg (pl. a Kenye
redé völgy felső részében és a Veterni-patak nevű mellékvölgyében). A  
Mincsov gránittömege D-felé a Valcsai-völgyben végződik, a Kis-Maguráé 
pedig É-felé a Holzgrundban tűnik el a ráboruló permi kvarchomokkő és 
dolomit alatt.

A gránit kora határozottan paleozóos. Már Uhlig1) is megállapítja 
prepermi korát, mert a Magas-Tátrában a permkomglomerátum transzgre- 
dál a grániton. A  Mincsovban átjárja az alább említendő metamorf filli- 
teket, palákat éppen úgy, mint a ráboruló gneiszt. Ezeknek a paláknak 
a kora ugyan nem állapítható meg kövületek hiányában, de valószínű* 
hogy devon (?), illetve inkább alsó-karbonkorúak, amely korba tartozó 
képződményeket Dobsina környékéről már régóta ismerünk, de ott a\ meta- 
morfizálódásnak csak halvány nyomai észlelhetők. Intruziójának ideje 
tehát a legnagyobb valószínűséggel a felső-karbonba tehető.

A  felsorolt képződményeken kívül a Kenyeredi-völgyben a vadász- 
kastély után következő hídtól körülbelül 50 m-re nem nagy vastagságban 
dús kvarctartalmú csillámos pala (?), a Valcsai-völgyben pedig fillit-ek*

) Ujiltg : Bau u. Bild d. Kárpátén, p. 663.
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kvarc- (?) palák és többé-kevésbbé metamorfizálódott agyagpalák fordul
nak elő. A  rétegek dőlése az előbbi helyen D K ő 8h 20° és rajta fekszenek 
a triászmészkő alkotta antiklinális K-i szárnyán, a Valcsai-völgyben pedig 
3, 10, 18, 20h-ás dőlések észlelhetők 15— 35° hajtással.

Üledékes kőzetek.

Perm. Az üledékes képződmények sorát a szárazföldi (sivatag) jel
legű, permkorú képződmények nyitják meg, melyek rendes körülmények 
között közvetlenül a kristályos magra települnek. Öregszemű kvarckonglo
merátumok, finomabb-durvábbszemő, kovasavas kötőanyagú kvarchomok-

1. ábra. „Die Holie Leut“ (Turóeremetei-völgy) triászkorű mészkő és dolomit-alkotta 
takarója a Nasensteintől K-re. A háttérben a znióváraljai várhegy —  Waagenlials —  

fehér dolomitból álló vonulata. (Lóczy L. felvétele.)

kövek és arkózák tartoznak ide. Négy, aránylag keskeny vonulatban lép 
föl az eddig bejárt területen. A  Minosov kristályos magjának DNy-i végén 
a Valósai völgyfő fölött emelkedő éles gerincet (Marikova, Grunj) alkotja 
közvetlenül a grániton települve, majd pedig a Rajeci medence K-i pere
mén a Györkeháza határában levő Kameni djel-t és a Kővágás (Kőporuba, 
Poruba-Kamenna) mellett emelkedő Kopana (953 2 m) nagy részét al
kotja K DK-i 8h 25°, illetve DK-i 10h 70°-os dőléssel a K-re eső kristá
lyos maggal semminemű közvetlen érintkezésben nem áll. Tovább D-nek 
a Kis-Magura kristályos magjának É-i oldalához simul ÉNy-i— É-i 24h 
és ÉK-i 2h-ás váltakozó dőléssel a kvarchomokkőnek pár száz méter széles 
pásztája, mely Csávajó felől a Tuzsinai-völgyön keresztül húzódva 'a 
Nickelskopf-nál kissé megszakad, majd innen a Nyitra-völgyön áthaladva
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a Holzgrund-ig tart. A kristályos mag D-i oldalához simul a negyedik vo
nulat Nyitrafő és Kovácspalota határában a Nyitra völgyétől a „Die 
alté Grenze“ -ig. Kiálló sziklákat csak az Oberungargrund-ban alkot, míg 
a többi helyen csupán a sűrűn szerte heverő tuskóiból lehet jelenlétére 
következtetni.

Mezozoikum. Triász. Részben még talán a perm legfelső, de való
színűleg már a triász legalsó részébe tartozik az a vörös, csillámos homokkő 
és palás, homokos agyag, mely a kvarekongloimerátum és homokkő fedőjé
ben csaknem mindenütt feltalálható. A  csillám-tartalom fölfelé csökkenik 
és az említett Kopana-hegyen lassankint teljesen elmaradva sárgás-vörö- 
ses, lemezes, zsíros felületű, síkos tapintatú palába, majd tömöbtebb már- 
gába megy át, mely rétegek —  némi fönntartással —  a werfeni rétegek
kel azonosíthatók.

A középső-triászt teljes egészében, a felső-triászt pedig túlnyomó
részben dolomitok és mészkövek alkotják.

A  középső-triász legmélyebb részét sötétszürke mészkövek alkotják, 
melyek azonban a különböző előfordulási helyek szerint többé-kevésbbé 
eltérők. Így a Mincsov DNy-i végén, Kővágás mellett a Porubai- (Po- 
rubszki) völgyben lévő vadőri lak közelében kissé kovásodott, jól rétegzett, 
lemezes, kalciterektől sűrűn átjárt. Felső rétegei kevésbbé jól rétegzettek 
és világosabb szürkék. Közvetlenül a permi homokkőre, illetve a fölötte 
fekvő csillámos, vörös, palás, alsó-triász (?) homokkőre települ meglehetős 
nagy vastagságban. Az Alpesek „gúttensteim  ‘-mészkövéhez mutat nagy 
hasonlóságot.

A  Zsjár-hegység D-i vonulatában a legmélyebb rétegeket sötét
szürke, kékes-fekete, helyenkint kissé barnás, agyagos-gumós, hullámos, 
egyenetlen felületű, tömött mészkő alkotja, mely némileg az Alpesek ,,reif- 
Zm^“ -fáciesű mészkövére emlékeztet. U h l ig 1) a Fátrakriván triász mész
köveit részletesebb szintezés nélkül szintén a „reiflingiu-mészkővel, míg 
V e t t e r s1 2) a Zsjár említett mészköveit a Kis-Kárpátoknak valóban nagy 
hasonlóságot föltüntető „visoka“ - és „rachsturni“ -, illetve ezekkel együtt 
a „guttensteini“ -mészkővel hasonlítja össze.

Nagy kőzettani és kifejlődésbeli megegyezést mutat ez a mészkő a 
Száraz-Magúra D-i folytatását alkotó Rokosz-hegy (1010 m) DDK-i szé
lén, Szucsán mellett előfordulóhoz, melyben V a d á s z  dr.-ral a múlt évben 

Spiriferina fragilis S ch lo t t h . és 
Spirigera trigonella S c h lo t t h .-t

gyűjtöttünk. Ennek a mészkőnek —  mely szoros összefüggésben van itt

1) Uiilig : Geologie d. Fátrakrivángebirges. P. 522—23.
2) Vetters : L. c. P. 7.
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is sötét bitumenes dolomittal, .akárcsak a Zsjárban —  középső-triász korát 
biztosan rögzítik ezek a kövületek. A  kőzettani és kifejlődésbeli viszonyai 
akkora megegyezést mutatnak területünk mészköveivel, hogy ezeket kor
ban és fáciesben egyaránt bátran azonos képződményeknek tarthatjuk.

Ugyanez a típusú mészkő meg van a Mincsov, Kis-Magura és Zsjár- 
hegység összeszögellési területén, azaz a Klak- (Nasenstein) hegycsoport
jában, Nyitrafő környékén is. N a g y , pikkelyes, rátolódási vonal mentén 
fiatalabb triász- és júraképződményeken fekszik. A  Gerstberg-Nickelskopf 
gerincétől a Nyitna-völgy én át a Steingrund-ban a 848 m-es csúcs felé, 
attól kissé É-ra húzódik a Kohlengrund, Holzgrund közti gerinceken végig 
míg a Sattelberg gerince után már nem nyomozható tovább teljes bizo
nyossággal.

Fölfelé a magasabb szintekben mindenütt fokozatos átmenet észlel
hető a dolomitba, melyben több helyen vékonyabb-vastagabb mészkő- 
közbetelepíilések is észlelhetők. A dolomit mélyebb szintjeiben sötétszürke, 
a felső szintekben világosszürke, durván padozott, vagy rétegzetten, erősen 
összerepedezett, miért is könnyen dolomitdarává esik szét, mely a meredek, 
erdős lejtőket vastagon beborít ja. Egyes helyeken, mint azt már V e tters  
és a régebbi bécsi geológusok is fölemlítették, vulkáni hamuhoz hasonló 
finom, szürke porrá omlik szét. Különösen jellemző ez a Klak-csoportban 
előforduló dolomitra, mely a Nyitra-völgye, Kohlengrund, Holzgrund, 
Gelneschgründel közti gerincek nagy részét alkotja és amely innen foly
ton keskenyedő pásztában a Turócremetei-völgyig húzódik, hol a Kirch- 
grundban és Predvriokó előtt haránttörés mentén ér véget.

A  dolomit egy része, mely közvetlenül a Kis-Magura középponti 
gránittömegének ÉK-i legvégső nyúlványát borító permi kvarchomokkőre 
települ, tömött, finomszemű, kissé homokos és sötétszürke szarukő-gumó- 
kat, valamint vékony szalag óikat zár magába. Észlelhető ez a dolomit, 
mely néha többé-kevésbbé el is meszesedik, a Kohlengrund jobb oldalán, 
a Sattelberg Ny-i lejtőjén is és kibukkanik a Turócremete határában fekvő 
Ölzerrand DK-i lejtőjéről kiinduló legészakibb völgy felső részében. A  
meszesebb részek mindezeken a helyeken kövületnyomokat —  vékony 
Brachiopoda-héjtöTedékekei —  zárnak magukba, az utóbbi helyen pedig 
egy réteglapja telisdeteli volt hintve apró Naticá-kkal. Ez a Natica —  
amennyire már az összenyomott és töredezett darabokból megítélni lehet 
—  emlékeztet az Északi-Alpesek középső-triászának legmélyebb szintjére 
jellemző Natica stanensis PiCHL.-re.

A  sötétszürke, bitumenes, helyenkint meszes dolomit-rétegösszlet 
diploporás képződmény, meszet kiválasztó algáknak köszöni létrejöttét. 
Az említett vonulat csaknem minden egyes pontján gyűjtött kőzetpéldány 
vékonycsiszolatában észleltem kőzetalkotóan a Siphoneae verticillatae-c&&-
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Iádba tartozó alakokat, melyek a kőzetanyag átkristályosodása következ
tében meglehetős rossz megtartásnak. Ilyen szerves eredetű algaképződ
mény az Északi- és Déli-Alpok dolomitja is, nemcsak a mélyebb —  
anisusi —  emelet ,,ramsau“ - és „mendola-dolomit“  fáciesében, hanem a 
felsőbb —  ladiniai —  emelet világosabb „schlern-dolomitu és „esino- 
mészkő“ , valamint a ,,wettersteini mészkő-“ és ,,dolomit“ -fáciesében egy
aránt. Éppen úgy, mint az Alpokban, itt is felnyúlik a dolomit-fáciesben 
való kifejlődés a felső-triászba, hol azonban helyenkint zátonyképződ
ményre utaló nyomokat észlelhetünk.

A  Rajeci-medence Ny-i peremét alkotó hegyvonulat felépítésében a 
középső-triász mészkőfáciesének már nagyobb szerep jut, bár a dolomit 
sem hiányzik, csak kissé háttérbe szorul a mészkővel szemben. A  Facskó- 
tól kisebb-nagyobb megszakításokkal Rajecfürdőig nyomozható mészkő- 
és dolomit-rétegösszlet a középső-triász felső részébe tartozik és a Kis- 
Kárpátok ,.wetterlingi“ - illetve az Alpok ,,wettersteiniu-mészkövéhez 
mutat hasonlóságot. A  mészkő világosabb, helyenkint sötétebb szürke, 
néhol vörhenyes (Na Rovnye K-i, Petrova Ny-i lejtője), majd vöröses 
foltokkal tarkázott. Általában gumós, agyagos, egyenetlen felülettel törő, 
tömött, jól rétegzett mészkő, mely sok helyen fokozatosan eldolomitosodik. 
Egyes rétegei igen sok, különböző fajhoz tartozó Encrinus nyéltagot tar
talmaznak. A  Dubovu É-i gerincének a Jeszenyei- (Jaszenovei) völgybe 
néző végén az Encrinus cassianus K l ip s t . sp-hez hasonló ízfelületet m u 
tató nyéltagokat gyűjtöttem, a Na Rovnye K-i lejtőjének alján, a Frivaldi- 
völggyel szemben pedig Daonellá-kát, melyeknek megtartási állapota 
azonban pontos meghatározást lehetetlenné tesz. A  Daonella-töredékek 
a középső-triászra általában, az Encrinus cassianus pedig ia középső-triász 
felső részére utalnak. A  Szucha-dolina (Száraz-völgy) elején az első bal
oldali mellékvölgy után valóságos lumasellás-mészhőpad települ az előbb 
említett mészkőkomplexusra következő világosszürke dolomit rétegei 
közé; faunájában a Pecten-e k viszik a vezérszerepet és a raibli-r ét egekre 
emlékeztetnek. Ezek szerint a mészkő fedőjében levő világosszürke-, majd 
fehér dolomit egy része még a középső-triász felső részébe tartozik, túl
nyomó része azonban már felső-triászhorú. A  szürke dolomit majd jól ré
tegzett, finom-szövetű, majd pedig rétegzés nélküli. A  fehér dolomit ren
desen szemcsés, cukorszövetű, durván padozott, vagy rétegzetten, de min
den esetben murvás, olykor egész finom porrá széthulló. A  rétegzetten 
tömegei likaososnk, üregesek; az üregek rendszerint dolomit porral vannak 
kitöltve. Rossz megtartású korallokat tartalmaznak (Horki, Frivaldnádas 
mellett) és általában fosszilis korallzátony benyomását keltik. Hatalmas 
vastagságban és nagy felületi elterjedésben van kifejlődve a Rajeci-me
dence Ny-i és D-i peremén. A  Facskótól Sujáig húzódó lapos térszint, a
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Szrnak hosszú gerincét, a Na Sziroku, a Cibulkova D-i részét, a Petrova 
majdnem egész tömegét, a Dubovu D-i és Iv-i lejtőjének egy részét, vala
mint É-ra nyúló gerincének a Jeszenyei-völgybe néző végét és a Rajee- 
fürdő fölött emelkedő festői szépségű sziklacsoportokat alkotja ez a sok
szor egészen breccsás szerkezetű dolomit, melyet a bécsi geológusok jura
korú strambergi mészkőnek (P a u l ,1) St a c h e ) krétakorú ,,weisserkalk££- 
nak (S t a c h e ,1 2) P a u l ) 3) és „chocs-dolomit“ -nak (P a u l ) térképeztek.

Rajecfürdő fölött egyes elszigetelt, kisebb-nagyobb terjedelmű 
sziklacsoportokat, a Klak- (Nasenstein) hegycsoportban már terjedelme
sebb lapos fennsíkokat (1. ábra), csipkézett tarajjal díszített éles gerince
ket, Znióváraljától Ny-ra, a Zsjár-hegység É-i részében pedig nagy kiter
jedésű, mély, meredek, sziklásfalú völgyektől, szurdokoktól szaggatott, 
összefüggő hegycsoportot alkot e g y ---- dolomit és mészkő alkotta —  réteg
csoport, melyet —  bár kifejlődése teljes határozottsággal a triászkorra 
utal —  a Kárpátokban széltében észlelt sajátságos települési viszonyai 
miatt a bécsi és régebbi hazai geológusok egyaránt —  mindezideig kréta- 
korúnak vettek. D o r n y a y  B é l a  dr.4) kegyesrendi tanár volt az első, aki
nek Rózsahegy környékén szerencsés kövületleletei alapján sikérült ki
mutatni, hogy ez a „chocs-dolomit“ minden kétséget kizáróan triászkorú.

Helyenkimt hatalmas vastagságban, meredek sziklafalaktól hatá
rolva, diszkordánsan „ü l“ ez a merev és éppen ezért önmagában is össze
töredezett rétegcsoport a fiatalabb —  a rátolódás alkalmával szenvedett 
nyomás következtében sokszor kaotikusán összegyűrt —  képződményeken. 
Fekvője nem kizárólag neokóm márga, mint ahogyan azt eddig hitték; 
megtalálhatjuk ezt a rétegcsoportot a legkülönbözőbb fiatalabb és idősebb 
mezozóos, paleozóos és kristályos képződményeken is.

A mélyebb rétegeket sötét-, szürkésbarna mészkő és sötétszürke — 
többnyire meszes dolomit alkotja, mely fölfelé világosabb szürke, mind
jobban barnás árnyalatú, erősen összerepedezett kalciterektől sűrűn átjárt 
mészkő és dolomitba megy át. Legfelső rétegeit pedig már fehér, szemcsés, 
cukorszövetű, likacsos dolomit alkotja, mely teljesen egyezik avval a do
lomittal, mely Facskó és Suja között, valamint Rajecfürdő mellett fordul 
elő a neokóm márgára támaszkodva. Nagyon valószínű, hogy úgy ez a do
lomit, mint a Rajeoi-medience említett helyein előforduló dolomit is össze

1) Pa u l : Geologische Verlialtnisse des Gebietes zwischen Sillein, Facsko u. 
Waag-Bistritz. 1864. Jalirb. d. k. g. R.-A. Wien. Bd. XIV. Verli. 227.

2) St ac iie : Bér. tiber d. geol. Aufn. im Gebiet d. ober. Neutra-Flusses u. d. k. 
Bergst. Kremnitz. 1864.

3) Pa u l : L. c.
4) Dornyay' Béla dr.: Bózsahegy környékének földtani viszonyairól. Buda

pest. 1913.
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függött a régmúlt időkben a föntebb említett —  jelenleg elszigetelt —  haj
dan egységes takaró szétszakadt foszlányaival.

Korát illetőleg a szóban levő rétegcsoport a középső- és felső-tri
ászba tartozik. Mélyebb rétegeiből —  melyeket lunzi homokkő választ el
a felsőktől __ egy —  a középső-triászra utaló Rhynchonella (decurtata
(?)) és Crinoidea-nyéltagok kerültek ki (Andrásfalu határában levő Szokol 
DK-i gerincének végén a 792 -O—tói ÉK-re), míg a lunzi homokkő fölött 
fe^vö __ itt elég hatalmasan kifejlődött rétegösszlet ezideig kövületmen
tesnek bizonyult, kivéve a helyenkint észlelhető G^roporeZZa-nyomokat.

3. ábra. Klak (Nasenstein 1353 m) triászkorű mészkő és dolomit alkotta takarója. 
(Türócremetei völgy.) (Lóczy L. felvétele.)

A  felső-triászba tartozó és a lunzi homokkő fölött következő rétegek egy 
része finomszemű, tömött, erősen meszes dolomit, melyben mészalgákra 
utaló kiválások mutatkoznak (különösen Turócremetétől D-re az Ölzer- 
rand-on (817 m.).

A  szétszakadt takaró legnagyobb foszlánya az a mészkő- és dolomit- 
hegycsoport, mely Znióváraljától Ny-ra a Blasserberg-ig (685 m) húzódik 
és átnyúlik a Yrickói-völgy baloldalára is, annak alján keskeny, folyto
nosságában meg-megszakadt pásztát alkotva. Legszélesebb még a "V rho- 
viny-en. Znióváraljától ÉNy-ra a Kicsera (1090 m) és Jankova fő- és 
oldalgerincein négy kisebb-nagyobb takaró-foszlány van, majd a Turóc- 
remetei-völgyet környező gerinceken két kisebb [Hohlerstein (1053 m)
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(2. ábra) és Ölzerrand (817 m)] és —  a Spitzenhörndl (1219 m), Rovnye 
Szkáli (1278 m), Klak (Nasenstein) (1353 m) (3. ábra), Die Hohe Leüt 
(1. ábra), Mittelbackstein (1070 m), illetve a Buchenkopf (1146 m) és Ra- 
benstein (4. ábra) alkotta —  két nagyobb takaró-foszlány kölcsönöz festői 
képet a vidéknek. Nyitrafő határában a Richterberg (656 m) É-i részén 
és a Schlawigberg-en (723 m) találunk az eróziótól még meghagyott kis 
foszlányt, valamint ide számítandók a Rajecfürdő fölött emelkedő és a 
neokóm márgán ,,ülő“ kisebb-nagyobb sziklacsoportok is.

Az oly hatalmasain kifejlődött mészkő- és dolomit-rétegösszlet felső 
részébe egy kisebb rétegcsoport települ, melyet rozsdasárga, apró vörös
foltos, kvarchomokkő és sötétszürke, homokos palás agyag alkot. Ezt az 
Alpok reingrabeni palájával és lunzi homokkövével kell azonosaknak 
tartanunk annál inkább, mert ezeket a rétegeket a környező hegységekből 
a bécsi geológusok már ismételten kimutatták, sőt Stuk a palából Halobia 
rngosá-1 is említ.1) A  fekete pala mindeddig kövületmentesnek bizonyult, 
míg a homokkőben gyökér- és levéltöredékek találhatók. Előfordul szokat
lan nagy vastagságban Znióváraljától Ny-ra a Znióváralja—Vrickói-völgy 
jobboldalán a Podrágy gerincének 728 m-es csúcsától É-ra eső mellék
völgytől kezdődőleg a Studenec alsó szakaszán keresztül haladva, annak 
baloldalát alkotó gerinc ÉNy-i lejtőjén csaknem a községhatárig. Vastag
sága helyenkint a 25— 30 m-t is meghaladja. Ny-ra mintha folytatódnék 
a homokkő keskeny pásztája az Ölzerrand (817 m) Ny-i végén, a nyereg
ben észlelhető kis homokkő-előfordulásban. Mindkét helyen a takarót al
kotó dolomit közé települ ez a kis rétegcsoport. Nyitrafő határában a 
Blasserberg (685 m) és Kailigerberg (983 m) közti gerincen két vékony 
csíkban észlelhető, melyek közül az É-i egy km hosszúságban volt ki
nyomozható. Megtaláltam a nyomát a Paleshorn (753 m) É-i lejtőjén (a 
Gelneschgründel jobboldalán a kataszteri erdőnyiladék mellett) is, majd 
a Kohlengrund és Nyitra-völgye közti gerinc 848 m-es csúcsától É-ra eső 
—  a térképen tévesen kétkúpúnak jelölt —  csúcs D-i lejtőjén az erdőben ész
lelhető egy keskeny homokkő sáv, mely Ny-felé a Steingrund-ban, annak 
elágazása fölött végződik. A  Mincsov D-i részében pedig a Valcsai völgy főt 
szegélyező gerinceken —  az Uszipana Szkála (1160 m) DK-re való egye
sülésük előtt —  települ a dolomit felső részébe, közel a tarka-keuperhez.

A  homokkő által elkülönített dolomit vastagsága a legtöbb esetben 
igen csekély, sokszor alig 5— 10 m.

Nemcsak a szóbanlévő területen, de az Északnyugati Kárpátokban 
általában nagyon elterjedt a mészkő- és dolomit-rétegosoporton belül —  a i)

i) St u k : Geol. Übersichtsaufn. im Ob. YVaag- u. Gran-Thale. Jahrb d k. k. 
g. K.-A. Bd. XVITI. 1868.
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sokszor breccsás —  sejtes mészkő és dolomit. Régebben „ rauchwacke'- 
nak tekintették, bár a legritkább esetben fordul elő a tárgyalt rétegcsoport 
mélyebb részében, amikor is az leginkább tektonikai okokra vezethető 
vissza. Nagyobb törések és rátolódási síkok mentén a régmúlt időkben fel
törő hőforrások átalakító hatásának köszönik létrejöttüket, vagy éppen 
azok üledékei és ezért az egyes előfordulások nem réteges, hanem inkább 
lencseszerű közbetelepülésekhez hasonlítanak, vagy szabálytalan alakúak. 
A Klak-hegycsoportban éppen úgy, mint a Szlováni- és Valcsai-völgyek- 
ben lépten-nyomon találkozunk vele.

Az  úgynevezett „tarka-heuper“ sárga, zöld, lila legkülönbözőbb ár
nyalataiban és különösen vörös színben fellépő palás agyag és agyagmárgái 
alkotják a dolomit fedőjét elég nagy felületi elterjedésben úgy a Mincsov 
D-i részében, mint a Klak-hegycsoportban, Nyitrafő környékén. Legtöbb 
helyen fehér, sárga, szürke és vörös, finom-, vagy durvaszemű kvarc- 
homokkő települ közé néha tetemes vastagságban, majd pedig vékonyabb- 
vastagabb, zöldes-szürke finomszemű dolomitpadokkal váltakoznak a pa
lás agyag és márgarétegek.

Területünkön több vonulatban húzódik az általános rétegcsapásnak 
megfelelően DNy— ÉK-i irányban. A  legészaknyugatibb vonulat az, 
amely a Frivaldi-völgy torkolatánál a falutól K-re van hatalmasan föl
tárva, ahonnan kis megszakítással a Kunes ÉNy-i lejtőjén át a Prinja 
dolináig húzódik, hol a Szokol (912 m) gerincét alkotó foltos márga alá 
bukik, hogy a Kővágási- (Porubszki) völgy közepetáján a Prata lejtőjén 
újból a felszínre kerüljön, majd a Predna- és Zadnya Oszelna mellék- 
völgyeken át az Uszipana Szkála (1160 m) alatti gerinc egyesülésnél 
arra fölkapaszkodva keskeny sávban tovább húzódjék É-nak.

A  Frivaldi-völgy felső szakaszában a Na Csélo (978 m), Pripor 
(1075 m) és Kosztelna hepe-hupás lejtőin bukkanik a felszinre nagy felü
leti elterjedéssel a ,,tarka-keuper“ második vonulata. ÉK-felé folytatódik 
a Rajecka Szkalka (1166 m) K-i lejtőjén, honnan kettéválva halad tovább 
s az Oszelna csúcsától É-ra és D-re lép át a gerincen a Valcsai-völgy 
Krive dőlni mellékvölgyébe, hol véget is ér. Lehetséges, hogy DNy-felé a 
Gerstberg (1075 m) D-i lejtőjén keresztül vonuló vörös agyag is evvel a. 
vonulattal függ össze.

DK-felé a nagy vízválasztó gerinchez értünk, melynek K-i oldalán 
a gyűrődések kissé elsimulnak, úgy, hogy a tarka agyag itt fellépő har
madik vonulata úgy a Szlováni- (térképen Szlovenszki), mint a Voszucsna- 
völgyekben kisebb-nagyobb magasságban a völgy mindkét oldalán végig
húzódik kb. 900— 1000 m közti magasságban, helyenkint tetemes vastag
ságban, máshol csaknem teljesen kipréselődve. A  Pivnice (826 m) előtt a 
Na Szkalku-n (867 m), mint a vonulat legkeletibb pontján följut a ge-
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rincre, hogy innen leliúzódva a Szlováni-völgy talpáig az 527 -Ó- táján a 
fiatalabb képződmények alá, a mélységbe sűlyedjen. DNy-felé folytatódik 
a Szuchia dolinában, de ketté szakadva. A  völgy végső elágazásánál kb. 
IV2 km hosszúságban és elég nagy vastagságban -a lejtők alját alkotja, 
éppen úgy a völgy alsó szakaszán az 558 m-es mag. pont előtti réteken 
is, sőt fölhúzódik az É-ról torkolló mellékvölgy jobb oldalán majdnem egy 
km-re. Tovább DNy-felé a vonulatnak csak ezt a keskenyebb ágát lehet 
nyomozni. A  Vrhoviny dolomit-takaró tömege részben elfödi, a gerincen 
pedig meg is szakítja további —  a Die Köp K-i lejtőjére való áthúzódá
sában. A legdélibb, mély harántárok után a Turócremetei-völgy jobb olda
lát alkotó gerincélen csak foszlányai maradtak meg, míg az Ölzerrand 
takarója alatt teljesen kipréselődött. Csak innen DNy-ra lép föl a gerincen 
lehúzódva a Kirchgrund-ba, annak alsó részén levő nagy törésig. A gerin
cen, illetve annak DK-i lejtőjén mindjobban megvékonyodva a Gebrühter 
Stein (773 m) gerincéig követhetjük megszakítás -nélkül. Valószínű folyta
tása ennek a vonulatnak az „in dér Kosinz“ és Kotzendele-völgyön át a 
Nickelskopf (978 m) csúcsától É-ra a gerincen áthúzódó vörös pala, eset
leg hozzátartozik még a Nyitra-völgye-Kohlengrund közti gerinc leg
magasabb csúcsán két —  egy keskeny és egy széles —  sávban megjelenő 
szinklinálisba gyűrt vörös pala is.

Ebből a vonulatból különül el egy keskeny és lefutásában nagyon 
sokszor megszakított negyedik vonulat. A  Kailigerberg-től (983 m) DK-re 
a harmadik vonulat és az országút között a 841 m-es kúptól kiinduló ge
rincen kezdődik és megszakítás nélkül követhető. Egyes elszakadozott 
részeit megtaláljuk a nyeregtől Ny-na eső gerinc alján, a Gebrühter Stein 
(773 m), Gangstein, Paleshorn (753 m), majd Ny-ra ia Sattelberg (867 m) 
D-i, a 686- és 723 m-es gerincei D-i, illetve K-i lejtőin. Legdélibb kes
keny, inkább csak a talaj megfestéséből és apró pikkelyekből konstatál
ható kibukkanása az Oberungargrund jobb oldalát alkotó gerincen van.

Az ötödik ,,tarka-ikeuper“ vonulat már a Zsjár területére esik és 
amelyet a Bisztjerec-völgy torkolatától a Mezőpataki- (Polerjekai) völgyig 
nyomoztam ki. Ennek folytatását észleltem Berestyénfalvánál (Briesztya), 
valamint a Dér Hohe Berg (787 m) és Stirnele Berg (721 m) K-i lejtőin.

A  triászkorú képződmények sorát lezárja a kösseni rétegek cso
portja, melynek elterjedése —  egy-két jelentéktelen helytől eltekintve —  
teljesen összeesik a „tanka keupera-ével. Általában kis vastagságú réteg- 
összlet, mely csak a Mincsov DNy-i részében, a Erivaldi-völgyben ér el 
szokatlan nagymérvű kifejlődést és jut nagy felületi elterjedéshez. Nagy 
szerepet játszanak ebben a terület hegy szerkezeti viszonyai. A  Frivaldi- 
völgy közepetáján ugyanis a rétegek széles szinklinálist alkotnak átlag 
30— 35°-os lejtésű szárnyakkal. A  szinklinális legalsó, a völgy alján
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kb. 2 km hosszúságban végighúzódó rétegeit a rhát emelet kösseni fáeiesű 
képződményei alkotják. Az egyetlen megbízható tájékoztató rétegcsoport 
a kövületeket gyéren tartalmazó, települési viszonyaiban erősen meg
zavart rétegek tömkelegében, mert azt a fokozatos átmenetet a keuper 
palás agyagból a kösseni rétegekbe, amit V e t t e r s1) a Zsjár-hegységből 
említ, nem észleltem, sőt ellenkezőleg, lefelé mindig élesen elhatárolt, 
fölfelé ellenben az alsó-liász rétegekbe fokozatos az átmenet.

Kifejlődése rendkívül változatos. A  Mincsov DNy-i részében ural
kodó a sötétszürke, agyagos, leveles, vagy lemezes, sokszor lencsésen szét
hengerelt márgás fácies kevés kövülettel. Alárendeltebb szerepű a sötét
szürke mészkő, mely részben a palás agyag már ga közé, részben pedig 
azok fölé települve, vagy attól teljesen függetlenül fordul elő. iV Klaik- 
hegycsoportban háttérbe szorul az agyagos fácies és csaknem kizárólag 
mészkő és márga alkotja az egész kösseni rétegcsoportot.

Az egyetlen rétegcsoport, mely —  kivéve egyes helyeken a legmé
lyebb szinteket —  csaknem mindenütt tartalmaz kövületeket, helyenkint 
olyan tömegben, hogy valóságos lumasellát alkot. így  a Frivaldi-völgy ben 
a Kosztelna egyik gerincén, a Znióváralja határában levő Szucha dolina 
alján és a Kailigerberg melletti előfordulás egyes pontjain. A  mészkő- 
fácies faunáját a nagy mennyiségben előforduló crinoideákon kívül kagy
lók (Pecten, Avicula stb.), brachiopodák alkotják, míg csigák csak elvétve 
találhatók benne. A  mészkőben előforduló kövületek két leggazdagabb 
lelőhelye a Kailigerberg környékén és a Szlováni-völgyben a Viniarká- 
tól Ny-ra eső első völgyben az erdőirtásban van. A  márgafácies legfelső, 
sötétszürke, helyenkint kalciterektől sűrűn átjárt, tömött rétegeiben külö
nösen brachiopodák (Terebratula gregaria S üess .) fordulnak elő nagy 
mennyiségben, így a Frivaldi-völgy Szűcse mellékvölgyében és a Prinja 
dolinában. Meszesebb rétegeiben vannak a korallok (Thecosmilia [chla- 
trata (?)]) ,  így a Frivaldi-völgy torkolatának mindkét oldalán a falu 
fölött, a Kunes 705 m-es gerincén, a Kővágási-völgyben az Uszipana 
Szkalá-ról (1160 m) kiinduló mellékgerinc É-i ágán, a Prinja doliná-ban, 
nemkülönben a Klak-hegycsoportban a Kailigerberg mellett és a Gel- 
neschgründel jobb oldalán. A mészkő igen gyakran oolitos, mint a Kosz
telna Iv-i mellékgerincén, a Kunes 705 méteres gerincén, a Szlováni- 
völgyben, Szucha doliná-ban, a Die Köp (773'm) K-i gerincén és a Kai- 
ligerbergen.

Az elmondottakat összefoglalva, a triászba sorolt képződményeken 
belül eddig a következő széttagolást sikerült eszközölnöm: i)

i) Vetters : Geologie d. 2jargebirges etc.
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Jura. A  kösseni rétegekből lassú, fokozatos az átmenet a liász- 
rétegekbe. Lassú elhomokosodás áll be az agyagpaláknál és mészköveknél; 
a sötétszürke, csaknem fekete márgák lassankint világosszürke, illetve 
foltos márgákba mennek át, vagy pedig világos, sárgás-szürke, sok krinoi- 
deát tartalmazó gresteni mészkövek következnek a kösseni rétegekre. Ahol 
beáll az elhomokosodás, ott a liász legmélyebb részét gresteni-fáciesű ré
tegek alkotják, egyebütt pedig a foltos márgafácies lenyúlik a triász 
határáig.

A típusos gresteni homokkövek, melyek a Zsjárban és a Kis-Magura 
É-i részében (pl. Csavajó környékén is) oly hatalmas kifejlődésben for
dulnak elő, a Mincsov D-i részében és a ívlak hegycsoportban hiányzanak. 
Fehér csillámos, homokos palák, agyagos márgapalák és márgák, homokos 
fekete és sárgás-szürkés, krinoideás — típusos gresteni — mészkövek, 
aminőket U h l i g  a Tátrából és Kis-Fátrából (Fátrakriván), V e t t e r s  pe
dig a Zsjárból említ, helyettesítik azokat.

A Frivaldi-völgyben és a tőle É-ra eső Prinja doliná-ban előforduló 
sárgás-szürke mészkövek — a gyakran található belemnites-sken kívül —

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914. 6
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igen sok crinoideát (Pentacrinus) tartalmaznak, míg a homokos, fekete 
mészkövek, melyek a Szlováni-völgyben. a Die Ivop (773 m) K-i lejtőjén, 
a turócremetei Kirchgrund-ban és a Kailigerberg nyergén, a Nyitra- 
völgye— Kohlengrund közti gerincen, az „in elér Kosinz“ és a Kivék- 
völgyben (a Kopli-vrch (595 m)-től K-re eső völgy) iszélesebb-keskenyebb, 
meg-megszakadó sávban kísérik a kösseni mészkövet, már gazdagabb — 
bár nehezen kiszabadítható — kövülettartalommal (Waldheimia sp. 
Ostrea, Pecten) tűnnek ki.

A  homokos, barnás árnyalatú, szürke-foltos márgapalák nagyobb 
felületi elterjedésűek. mint a mészkövek. Általában az összes előfordulási 
helyükön erősen gyűredezettek és lencsésen kihengereltek. Helyenként 
(Kickelskopf (978 m)-től D-re a rét szélén és a Gelneschgründel két olda
lán) erinoideá-kát, illetve belemnites-ekét tartalmaznak, különben kövü- 
letmenteseknek bizonyultak (Nyitravölgye— Kohlengrund közti gerincen 
a 848-Ó--tót É-ra eső széles pásztán és a Holzriegel-en).

A  jura további kifejlődése a kis-fátrai (fátrakriváni) jurával mutat 
legnagyobb megegyezést. Foltos márgák következnek a gresteni-, vagy — 
ahol ezek hiányoznak —  közvetlenül a kösseni rétegekre. Ezek uralják a 
jura alsó részét, esetleg meg vannak az egész jurában, amikor is az észre
vétlenül átnyúlik a neokómba is. Az  egész U h l i g - V e t t e r s  szerint „ szub- 

tátrai ‘ márgafáoies csoportba —  csaknem az egész bejárt területen — 
beleékelődnek különböző szürke, vörös és sárga, tűzköves és tűzkőmentes 
mészkövek. Kern kizárólag a Mincsovra és a Klak-csoportra jellemző a 
mészköveknek a márga közé való települése. íg y  van ez a Kis-Fátra. (Fátra- 
kriván)1) és a Magas-Tátra1 2) szubtátrai (?) régiójában, a Kis-Magurában 
és a Zsjárbian3) is. A  vörös és sárga mészkövek a Kis-Fátrában a malm- 
tithont, a Fátrában a felső-liászt képviselik, a Zsjárban pedig ugyancsak a 
júra felső részébe iktatódnak be, V etter s  szavaival élve „die Tithongrenze 
markierend“ .4)

A  mészkövek néha tetemes vastagságban vannak kifejlődve, máskor 
alig pár méter vastagságúak. így  a Frivaldi-völgyben a Vrch Uszki-n 
(1062 m) és a belőle kiinduló mellékgerinceken meglehetős nagy vastag
ságban következnek —  kisebb-nagyóbb össze nem függő foltokban, de 
mindenütt a térszínből kiemelkedő -sziklákat alkotva —  a palás közfek- 
veteket tartalmazó márgar ét egekre a szürke, vörhenyes, sötótvörös, agya
gos, gumós, majd -sárgás-vörhenyes mészkövek, melyek közül a szürke és 
vörhenyes mészkő sűrűn váltakozik 0 05— 1 m vastagságú tűzkőrétegek

1) Uiíl ig : Geol. d. Fátrakrivángebirges.
2) Uhlig : Geol. d. Tátragebirges. I. Th.
3) V etters: Geol. d. 2jargebirges etc.
4) V etters: L. c. 16. old.
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kel. Ezek a mészkövek nagy valószínűséggel a liászba helyezhetők és pe
dig a vörösek a felső-liászt, esetleg részben már az alsó-doggert képvisel
nék, a szürke mészkövek pedig a mélyebb szinteket, mint a Magas-Tát- 
rában. A  vörös mészkövekre következnek -a sárgás-vöröses, majd teljesen 
sárga mészkövek, mészmárgák, melyek a Mincsov DK-i részében, a Ivlak- 
csoportban, a Zsjárban vékony-padosak, táblásak, sőt lemezesek és helyen- 
kint kissé elkovásodottak. Ezek alkotják a júra legfelső részét, sőt néhol 
erősen elmárgásodva ugyan, de átnyúlnak —  látszólag —  még a írno
komba is.

A  mészkövek csak gyéren tartalmaznak kövületeket. A  még leg
gyakrabban található belemnites-eken kívül a crinoideá*kát helyenkint 
igen nagy mennyiségben tartalmazó vörös mészkőből töredékes ammoni- 
tes-ek (Phylloceras (?), Lytoceras, Frivaldi-völgy), (Phylloceras sp. Szlo- 
váni-völgy) és egy brachiopoda, a sárga lemezes mészkőből pedig felső- 
jurára utaló aptychus-töredékek kerültek ki. A  KIak-csoportban és a 
Zsjárnak általam bejárt részében, ahol a júrarétegek sóikkal gyengébben 
fejlődtek ki és kisebb szerepet játszanak a terület fölépítésében, mint a 
Frivaldi- és Kővágási-völgyek tájékán, az említett mészkövek jutnak túl
súlyra a jsira-foltos-már gákkal szemben, mely itt csak a liászra szorítko
zik. Ezt láthatjuk a Szlováni-völgy elején az eocén-konglomerátum hatá
rától nem messze kezdődő vékony pásztában, a Szucha -dolina egy részé
ben, a Turócremetei-völgy mindkét oldalán (a Die Kop-on, a Mittelrügel 
mellékvölgyben, az Ölzerrand É-i lejtőjén), majd a Ivailigerberg-től ki
induló és a neokóm márga alatt Ny-felé a 920 m-es magassági pont tájáig 
elhúzódó júra-vonulatban, a Gerstberg-en (1075 m), a Kopli vrch (595 m), 
valamint a tőle Ny-ra eső gerinc É-i nyergében, a Mertendriesengrund 
mindkét oldalán .a gránit határánál, a Schmiedhanselgrund és Die alté 
Grenze közti gerincen, valamint a Zsjár legészaknyugatibb —  a Bisztjerec- 
völgytől Nyitrafő D-i végéig (Kopli vrch (487 9 m) húzódó vonulat 
j órájában.

A  foltos márga helyenkint (Frivaldi- és Kővágási-völgyek között, 
mely főelterjedési területe) látszólag folytonos, megszakításnélküli, tago- 
zatlan rétegsort alkot, melynek szintezésére törekvő kísérletek mindezideig 
sikertelenek maradtak. Kövületeket —  aránylag gyéren —  csak a mélyebb 
részéből sikerült gyűjteni, jobbára a Frivaldi-völgyből, honnan Stur ) 
és V etters2) is említik már a következő alsó- és középső-liászra utaló kö
vületeket:

(Stur:) Ammonites Conybeari Sow.
Ammonites multicostatus Sow.

1) St u r : Aufnahmen im Wassergebiet etc. 1860 89. old.
2) V e t t e e s : Geologie d. 2jargebirges etc.

6*
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Ammonites raricostatus Z ie t .
Ammonites brevispina Sow.
Avicula intermeclia E m m .

(V éttérs ) : Arietites spiratissimus Qu.
Arietites raricostatus Z ie t .
Arietites cf. multicostatus Sow.
Oxynoticeras oxynotum Qu.

A  Frivaldi-völgy alsó szakaszából:
Nautilus cf. austriacus H a u . 

került elő, a Pod Uszip D-i lejtőjén:
Arietites sp.-ek
Aegoceras (Platypleuroceras) n. sp.
Aegoceras (Platypleuroceras) brevispina Sow. sp.-t 

gyűjtöttem, míg a Frivaldi-völgy végső elágazásában eszközölt gyűjtés 
a következő fajokat eredményezte:

Spiriferina sp.
Rhynchonella sp.
Arietites sp. (a spiratissimus alakköréből)

* Aegoceras (Platypleuroceras) brevispina Sow. sp.1)
* Oxynoticeras oxynotum Qu. sp.
Belemnites sp.

Ez a leggazdagabb lelőhely, mely egyúttal a legjobb megtartású 
kövületeket szolgáltatta. Egyes ép, vagy töredékes kövület több helyről 
került még elő. íg y  a Szlováni-völgyből a Kővágási-völgybe a gerincen 
átvezető gyalogösvényen közel a tetőhöz egy Arietites sp. és Belemnites 
töredéke, a Szucha doliná-nak (Znióváralja) a Szncha gerinctől Ny-ra eső 
mellékvölgyében Brachiopoda (töredék), Oxytorna (inaequivalvis (?) Sow.) 
és Arietites (?) sp. töredéke kerültek ki, majd a Vrhoviny-tól Ny-ra eső 
nyereg és a Die Köp közti réten Aegoceras (Platypleuroceras) brevispina 
Sow. sp.-t, a Kopli vrch (595 m)-től É-ra Arietites és Belemnites töre
déket, a Richterberg (656 m) és Paleshorn (753 m) közti nyeregben az 
utóbbi lejtőjének alján több Arietites (Arnioceras) sp. és Aegoceras (?) 
sp. alsó-liászra utaló töredékes példányát sikerült gyűjtenem. Közelebb
ről meg nem határozható Belemnites lépten-nyomon található.

A  Nautilus cf. austriacus Hau. az alsó- és középső-liászban (|3—y) 
egyaránt található, bár előfordulásának pontos szintje még nincs meg
állapítva. Az Arietites-ek, különösen a spiratissimus alakkörébe tartozó 
fajok az alsó-liász mélyebb szintjére (a) utalnak, az Oxynoticeras oxyno
tum Qu. sp. a felső szint ((3) jellemző kövülete, míg az Aegoceras (Platy- i)

i) A *-gal megjelölt fajok már a régebbi gyűjtésekben is szerepelnek.
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pleuroceras) brevispina Sow. sp., de az egész alnem is már a középső- 
liász alsó szintjének (y ) jelenlétére enged következtetni.

Kövületleleteim tehát csak megerősítik V etters  megállapítását, 
hogy a foltos márga —  ahol t. i. nagyobb mértékben van kifejlődve — 
magában foglalja a liász magasabb részét is. Felső-liászra utaló kövü
letet ezideig nekem sem sikerült találnom és így egyelőre csak a már 
korábban kimutatott mélyebb szintek jelenlétét sikerült megerősítenem.

Kréta. Amily fokozatos az átmenet a kösseni rétegekből a jura- 
időszaki rétegekbe, épp oly elmosódott a határ a jura es a kréta (neokóm) 
között is. A jura foltos márgákból és sárga lemezes mészkövekből lassú, 
fokozatos átmenet figyelhető meg a neokóm sárgás mészmárgák, szürke 
foltos márgáh és homokos agyagmárga-palákba. A  márga alsó részébe 
sötétszürke, kalciterektől sűrűn átjárt, apró füstkvarc kristályokat és íora- 
miniferákat tartalmazó vastagpados, szemcsés mészkő települ, mindössze 
pár méter vastagságban. Vékony, sötétszürke tűzkőszalagok iktatódnak 
a mészkő rétegei közé. A  foltos márgák többnyire mészmárgák, melyeket 
kalciterek sűrűn átjárnak, vékonypadosak vagy táblásak, míg a homokos 
agyagmárga-palák palásak, levelesek. Általában jellemző az egész neokóm 
rétegösszletre a nagyfokú összetöredezettség és hogy rétegei erősen 
helyenkint (Blasserberg [685 m ]) kaotikusán —  összegyűröttek.

Egyike a legnagyobb felületi elterjedéssel biró képződményeknek. 
Eltekintve a Ivővágási- és Frivaldi-völgyek közti területen észlelhető 
szórványos, egyes foszlányokban való föllépésétől, három olyan külön
álló, nagy kiterjedésű területet különböztethetünk meg az eddig bejárt 
vidéken, ahol a neokóm-márga uralja a térszint.

A  legészakibb neokóm-terület a Rajeci-medence Ny-i peremén a 
Kiscserna és Rajec határában levő Petrova (642 m) hegytől fölhúzódik 
É-nak a Dubova (723 m), a Ciszove, a Vlocsje hóra és Huorka (569 m) 
gerincén, a Kameni Djel (667 m), Velki vrch (639 m) K-i lejtőjén, majd 
a Leszove vrch-en (618 m) keresztül haladva a Rajecfürdő mellett \ égig
húzódó Tuszta-hora (746 m), Gruny (770 m) és Szkalki (Na Szkalki 
779 m) gerincét alkotva. Észak felé való elterjedésének végső határa még 
kinyomozásra vár.

A  második terület a Túrócremetei-völgyet és a Szucha dolinát kör
nyező gerinceket, valamint a Kicsera (1090 m) és Jankova-hegy tömegét 
foglalja magában, majd elnyúlik a Rajeci- (Rajcanka) illetve Pravnanka 
és Nyitra-völgyéig, sőt áthúzódva az említett völgyek bal- illetve jobb
oldalára, Ny-felé tovább folytatódik.

A  znióváraljai várhegy (988 m) DK-i lábánál, a ,,Yedzser voda 
völgy baloldalán kezdődik és vékony pásztában húzódik üN y felé a leg
délibb neokóm-márgaterület, mely a Eakanova (Wagenhals 913 m) D-i
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lejtőjén kiszélesedik és ia Nyitrafői sűlyedési területet alkotja, mint a 
Zsjár-hegység legkülső övét (Absenkungszone, V e t t e r s) , lehúzódva 
Nyitrafő község D-i végéig.

A  neokóm-márga rétegek elég gyakran tartalmaznak kövületeket, 
melyek bár rendesen nagyon összelapítottak és rossz megtartásnak, mégis 
lehetővé teszik a júra felső részétől és ahol rátolódás folytán érintkeznek, 
a liász foltos-márgától való elkülönítését. A  gyűjtött és legalább megköze
lítő pontossággal meghatározható kövületek jegyzéke lelőhelyek (É-ról 
D-nek haladva) szerint a következő:

A  Kameni Djel (667 m) K-i lejtőjén:
Pygope sp.
Iiolcostephanus (?) sp.
Desmoceras sp.
Crioceras sp.-ek
Aptychus angulicostatus P ic t . et  d e  L o r .

A Jeszenyei-völgyben a Ciszove gerinc É-i végén:
Terebratulina sp.
Desmoceras (?) sp.
Aptychus angulicostatus P ic t . et  d e  L o r .

A  Vojlova-völgyben a Dubova Ny-i lejtőjén:
Terebratulina sp.
Lytoceras cf. raricinctum U h l ig  
Hamulina (?) sp.
Crioceras (?) sp.

Znióváraljai Szucha dolinában a Szucha gerincről:
Lytoceras sp.
Hoplites sp.
Desmoceras (?) sp.
Aptychus sp.-ek 
Belemnites-e k.

A Turócremetei-völgyben a Greinhübel-en:
Serpula sp.
Terebratula sp.-ek 
Terebratulina sp.
Desmoceras (?) sp.
Hoplites sp.-ek
Belemnites (Duvalia) dilatatus B l a in v .
Beleműites jaculum Phil.1)

í) Simionescu : II. Fauna neocomiana din besenul Dímboviciórei. Acad. Ro- 
maua. No. II. munkájában az I. tábla 5— 6-ik ábrájával mutat nagy megegyezést, 
míg a típustól többé-kevésbbé eltér, akárcsak Simionescu ábrája.
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A  Turócremetei-völgy egyéb helyeiről Echinus (Ciclaris ?) tüskék 
(Hohlerstein Iv-i nyerge), Belemnites-ek (Hohlerstein K-i nyerge, Gab- 
jascht), Aptychus-ok (Holespack, Nasenstein lejtője, Gabjascht) kerül
tek elő.

A  krétakorú, egyúttal a mezozóos képződmények sora is lezárul 
az imént tárgyalt neokóm-márgák csoportjával, ezek alkotván a legfia
talabb mezozóos rétegeket. A  régi geológusok által a kréta magasabb 
részébe (aptien-albien) helyezett s a márgára települő mészkövek é-s do
lomitok —  miként az az előző fejezetekből kitűnik —  triászkorúaknak 
bizonyultak és így nem ezek alkotják területünkön a mezozoikum záró
rétegeit.

Harmadkor.

A  Mincsov-hegységet Ny-ról és K-ről nagy sülyedési területek, 
medencék (Rajec-Zsolnui és Turóci) határolják, míg D-ről a Kis- 
Magura és Zsjár-hegység között fekvő Nyitrai-medence É-ra felnyúló 
Németprónai-öblével érintkezik a ívlak hegycsoport közvetítésével. A Ra- 
jeci-medencének Rajecfürdőig terjedő D-i részét, a Turóci-medencének 
Valcsa, Lézsa (Lezsjachó), András falu és Znióváralja községek közé eső 
területét jártam be, míg a Németprónai-öbölnek csak a Nyitrafő alá nyúló 
legészakibb pereméig tudtam eljutni, hol annak legidősebb, transzgresz- 
sziós képződményei a felületre bukkannak.

A  medencéket kitöltő képződmények úgy korra, mint kifejlődésüket 
tekintve, meglehetősen eltérnek egymástól. A  Rajeci-medence fölépítésé
ben kizárólag óharmadkori képződmények vesznek részt, a Nyitrai-meden- 
cében már meg vannak (?) a mediterrán-korú és valószínűleg pannoniai 
rétegek is,1) míg a Turóci-medenoében eocén-korú rétegeken kívül csak pan
noniai- és esetleg levantei-korú képződmények vannak eddigelé kimutatva.

Eocén. Az eocén legmélyebb rétegeit —  mindhárom medencében —  
finomabb és durvábbszemű poligén konglomerátumok alkotják. A kristá
lyos alaphegység kőzetei kivételével a mezozoikum összes kőzetféleségei 
képviselvék a konglomerátumban, bár általában a dolomit —  szögletes, 
vagy csak kevéssé legömbölyített (ha nagyok) —  kavicsai az uralkodók 
és sok helyen kizárólagos alkatrészeit teszik.

A  Turóci-medencében —  ahol a Ivistorbosztói (Trebosztói), Tu- 
rócbesztercei- (Bisztricskai), Valcsai- és Szlováni (Szlovianszki) völgyek 
alsó szakaszának mindkét oldalán fordul elő lehúzódva Znióváraljáig —  i)

i) Maeos és Strömpl fenntartással idesorolnak egyes konglomerátumokat és 
tufákat a tulajdonképeni nyitrai medencéből, míg a Nyitrabányaiban (Handlovai) 
már rég óta ki vannak mutatva.
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vékony abb-vastagabb, finomszemű, sárga márgapadoh, majd pedig homo
kos, kékesszürke és sárga —  márgapadokkal váltakozó —  agyagrétegeit 
települnek a konglomerátum rétegei közé. A konglomerátum rétegzetten, 
vagy vastagpadosan rétegzett, amikor ia finomabb és durvábbszemű réte
gek váltakoznak egymással. Szépen fel van tárva az agyagrétegekkel vál
takozó konglomerátum Turóetótfalu (Szlovén) község mellett a Vrickói- 
pataík balpartján, hol a rétegek ÉNy-i 21h irányban 20° alatt dűlnek. Kö
vületet még az agyag iszapolt maradékában sem sikerült találnom.

A Rajeci-medenoét kitöltő legidősebb képződmény basomlóképen 
konglomerátum, mely triászkorú mészkőre és dolomitra települ, illetve tá
maszkodik. A  dolomit a határon rendesen erősen brecesás lesz, míg a kon
glomerátum alsó rétegei csaknem kizárólag dolomittörmelékből állnak, 
ami a két képződmény pontos elhatárolását nagyon megnehezíti. A  kon
glomerátumra szürke homokkőhözfekveteket tartalmazó agyag már gapala 
és agyagból fölépített rétegcsoport következik, mely részben még az eocén
hez, részben pedig már az oligocénhez tartozik, amint azt régebbi —  kö
vületekre támaszkodó —  vizsgálatok eredményei bizonyítják. A  Rajeci- 
medencével szorosan összefüggő és azonos képződményeket tartalmazó 
Zsolnai-medencében eszközölt próbafúrások alkalmával kikerült anyagban 
ugyanis —  dr. K och A ntal egyet, tanár úr szíves közlése szerint —  dr. 
F k a n z e n a u  Á goston múzeumi igazgató-őr úr egyéb foraminiferákon kívül 
középső- és felső-eocénre jellemző Nummulites-ekét talált. Ezek a Nnmmu- 
Zirés-tartalmú rétegek, melyek a Zsolnai-medencében már 40 m mélység
ben kezdődnek, a Rajeci-medencében, különösen a D-i és Ny-i peremen, 
a konglomerátum után következve —  de a rétegek nagyfokú gyűröttsége 
következtében nem lehetetlen, hogy a medence belsejében is —  kibukkan
nak a felületre a föléjük települő —  már oligocén-korú — rétegek alól.

A  Nyitrai-medence Németprónai öblének É-i peremén —  a Die alté 
Grenze és Schmiedhanselgrund közti gerincen és az É-ra fekvő völgy 
felső részének mindkét oldalán —  a felső-júra és neokóm mészkő- és márga- 
rétegekre települ diszkordánsan egy transz gr essziós breccsn, illetve kon
glomerátum (5. ábra). Aprószemű, kemény összeállású rétegeket alkot, 
de csak kis vastagságban van kifejlődve. Közbetelepült márgarétegekkel 
váltakozik. Ügy a konglomerátum, mint a márgarétegek kövületnyomokat 
tartalmaznak. Már Schrétek1) is említ ugyaninnen Echinus, Ostrea, Pec- 
ten töredékeket, nekem pedig Echinus (Echinolampas (?) v. Echinantus 
(?) (Sp.), Ostrea és apró, különböző fajokhoz tartozó Pecten-töreiékeken 
kívül két elég jó megtartású Pecten sp.-t sikerült gyűjtenem a konglome-

1) S C H R É T E R :  L. C.
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rátum rétegekből. A  Veden-1 közelebbről meghatározni eddig még nem 
sikerült, de kétségtelenül felső-eocén-^  utaló lakukkal van dolgunk.

Oligocén. A  Rajeci-medencét kitöltő, szürke homokkőhöz fekvetehet 
tartalmazó sárga és szürkés agyag márgapala s agyag felső része már az 
oligooénbe tartozik. Kövületeket ugyan ezekben a rétegekben sem talál
tam, az iszapolt anyagok vizsgálata is negativ eredménnyel járt, utal
hatok azonban K och professzor úrnak a Rajeci-medencében végzett vizs
gálataira, melyek (alkalmával a Kúnfalva (Konszka) határában levő Konsz- 
csice-t (518 m) fölépítő agyagmárgapalában Meletta-pikkelyeket gyűjtött, 
melyek a kérdéses rétegek oligocén-kora mellett tanúskodnak. Ugyancsak 
Kúnfalva határában a Konszcsicé-ről kiinduló völgy baloldalán a Kala- 
csányról jövő út mellett mangándús limonitból álló erek és fészkek fordul
nak elő az agyagos márgapalában, melyek a Kárpátok középső-oligocén 
rétegeiben gyakoriak, éppen úgy, mint a több helyen észlelt és a márga 
közé települt menilit-opál-tói átjárt és megkeményített közbetelepülések.

Pannóniái (pontusi) rétegek. A  RajecLmedencében fiatal harmad
kon rétegnek nem akadtam a nyomára, míg a Turóci- és Nyitrai-meden- 
cékben ezek vannak túlsúlyban. A  Németprónai-öblöt kitöltő fiatal kép
ződmények legészakibb kibukkanását a ,,Die alté Grenze“ jobboldali mély 
árkaiban és vízmosásaiban észlelhetjük. Kövületet még iszapolt maradé
kában sem sikerült találnom az itt kibukkanó szürke, finomszemű, homo
kos, palás agyagban és csak kifejlődésbeli hasonlósága alapján sorolom
—  a k orá bb i szerzők k el és SciiRÉTER-rel e g y etértő leg  —  ném i fön n tartás
sal a pann on ia i (pon tu si) em eletbe.

Ugyancsak fönntartással veszem pannoniai-korúnak a Turóci-me- 
dence nagy részét kitöltő laza konglomerátum-okát —  (inkább breccsiia!)
—  helyesebben talán homokos, általában aprószemű laza kavics-okát 
is, melyek szögletes vagy kevéssé legömbölyített mészkő- és dolomit-sze
mekből állanak. Vékony, szürke, homokos agyag és agyagos, homokrétegek 
alkotnak lencsés közbetelepüléseket a kavicsrétegeken belül, míg az agyag
rétegekben helyenkint vékony lignit-erecskék fordulnak elő [Lézsa (Lezs- 
jachó) mellett a Bogdán (485*4 m) K-i oldalán az út melletti kavics-gödör
ben]. Az agyagos homok teljesen egyezik más területek pannoniaimak vett 
képződményeivel.

Vliocén. Turócszentmártontól Ny-ra, Schulz Lajos földbirtokos 
téglagyárának agyaggödreiben vékony lignit és szürke homokrétegekkel 
váltakozó kékesszürke agyag van föltárva. Ezen rétegösszlet mélyebben 
fekvő rétegei igen sok nagy Vivipará-1, magasabb rétegei pedig nagy 
mennyiségű bordás Melanopsis-1, Neritiná-1, Hydrobiá-t és kevés Planor- 
bis-1 s apró Congeriá-1 (Dreissensia ?) -tartalmaznak. K ormos dr. szíves 
közlése szerint a fauna, de különösen a Melanopsis-ok nagyon emlékeztet-
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nők a püspökfürdői fauna-elemekre és a rétegeket hajlandó levantei- 
korúaknak tekinteni. Ezeknek a rétegeknek kor- és keletkezési viszonyai 
még beható tanulmányozásra várnak, mivel eddig csak egy átnézetes ki
rándulás alkalmával tölthettem igen rövid időt a téglagyár feltárásai
nak területén.

Felső-pliocén (?) és pleisztocén. A  harmadkori rétegekre mindhárom 
medencében fiatalabb képződmények települnek.

A N émetprónai-öböl-ben a föntebb említett eocénkorú konglomerá
tumra szárazföldi, törmelékkúp-jellegű, sárga, homokos kavics települ, 
melynek anyaga a Ny-ra fekvő alaphegységből származik. A homok a 
gránit és csillámpala széthullásából keletkezett, azoknak még el nem 
kopott és mállott alkatrészeiből —  különösen kvarcszemekből —  tevődik 
Össze, a kavicsokat pedig, melyek sokszor tetemes nagyságúak, perm- 
korú kvarchomokkő és konglomerátum alkotja. A  ,,Die alté Grenze“ és 
Schmidhanselgrund közti gerincen kívül, melyen a permi homokkövön 
a csillámpala határánál egy második kavicsfolt is észlelhető, előfordul 
még a két ÉK-felé következő gerincen is, bár kisebb kiterjedésben.1) 
Ennek a kavicsnak a képződése valószínűleg visszanyúlik már a plio- 
cénbe, de javában tartott a pleisztocénben is és szerves összefüggésben 
van a Flössel és a Pfeifer Berg (701 m) DK-i lejtőjét beszabdaló völgyek 
keletkezésével.

A  Turóci-medencé-ben a Yalosai-völgy alsó szakaszán az eocénkorú 
konglomerátum alkotta terraszon kavicstakaró-ndik foszlányai észlelhetők.
A kavicsok között itt már a kristályos alaphegység kőzetei is előfordul
nak. Korát illetőleg semmi útbaigazító adat, csak sejtjük, hogy pleiszto
cénkorú. ^

A  Rajeci-medence eddig bejárt részében kavicstakarónak még csak 
foszlányaira sem akadtam. A  lapos halmok és dombok hátát vasborsós, 
sárga agyag födi, mint Rajecíürdő közelében, hol a téglavető gödreiben 
és az országút újonnan készített bevágásában van feltárva, sok helyen 
pedig az eocén-oligooénkorú agyagmárga-pala és homokkő málladéka: 
a sárga agyag borítja be a medencét kitöltő harmadkori rétegeket. Sárga 
agyag előfordul Nyitrafő környékén is a neokóm-márga alkotta terra- 
szokon. Tetemesebb vastagságot azonban csak a Mendelgrund és Merten- 
driesengrund közti gerinc falumelletti végén ér el.

Holocén. A  jelenkor legfontosabb képződményeit a patakok ártéri 
üledékein és medrükben tovaszállított kavicsokon kívül az elég nagy 
elterjedésű mésztufák alkotják, melyek a dús mésztartalmú patakvizekből

i) Nagy kiterjedésben és hatalmas vastagságban fordul elő Kovácspalota és- 
Czach között, honnan már a régebbi irodalomban is említik, de amelyet csak egy át- 
nézetes kirándulás alkalmával szeltem keresztül.
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a régmúlt idők óta folytonosan rakódnak le. Általában laza, széthulló 
a képződő més-ztufa, összeállóbb, melyet építkezési célokra is fölhasznál
hatnának, csak a Ivivék-völgyben van, hol több méter magas, kiálló szik
lákat alkot és ahol régebben fejtették is. Képződési helye sokkal kisebb 
elterjedésénél, mivel lazaságánál fogva a víz elhordja és a legtöbb völgy 
alján nagy hosszúságban —  helyenként 5— 6. sőt még több méter vastag
ságban —  lerakja, hol most alluviális terraszokat alkot, mert a patakok 
ebbe a mésztufa hordalékba vájták bele medrüket. Előfordul a Nyitra- 
völgye felső szakaszán a Biirengrund-ban, a Holzgrund baloldalán, a 
Grodgrund-tól Ny-ra eső völgy (Kivék) elágazásánál és a Ny-i ágában, 
a Grodgrund-ban, melyet a törmelék egész hosszában kitölt, a Gelnesch- 
gründel torkolatánál és a Gangstein lábánál, a Kassergrund —  melyben 
a vadőri lak van —  elágazásánál és messze föl az É-i irányú mellékágban, 
a Hollundergrund felső szakaszán, melyet a Repes-völgytől fölfelé nagy 
vastagságban feltölt, a Valcsai-völgyben az elágazása előtt a jobboldali 
réteken négy kisebb foltban és végül a Zsjár É-i részében a Szokol-völgy 
felső szakaszában.

Ezek a források minden valószínűség szerint már a pliocénben —  
de talán már előbb is —  működtek, csakhogy —  akkor még mint hőfor
rások —  a mainál sokkal magasabb szintájban fakadtak. Hogy ezek 
nagy mélységből felszálló hőforrások voltak, kézzelfogható bizonyítékai 
a különösen nagy és mélyreható törési és rátolódási vonalak mentén elő
forduló „rauchwache* - szerű sejtes dolomitokon és mészköveken1) kívül azok 
a forrásüledék jellegével biró képződmények, melyek a sejtes mészkővel és 
dolomittal kapcsolatban a mai források közelében, de azokénál magasabb 
szintájban fordulnak elő és aminőket pl. a Gebrühterstein (773 m) DK-i 
végén kiálló sziklák basadékaiba betelepülve észleltem.

Végül megemlítésre méltónak tartom azt —  a Szlováni-völgy 
alsó szakaszában fakadó —  liénes forrást, melyről, bár a környék 
lakossága régóta ismeri és gyógyitalul használja is, az eddigi iroda
lomban említés nem történt.

Hegyszerkezeti viszonyok,

A  bejárt terület több morfológiai egységre oszlik. Ezek: a Rajee- 
Zsolnai-medence Ny-i mezozóos kőzetek felépítette peremhegysége, a Ra- 
jec-Zsolnai- és a Turóci-medencék, a Minesov-hegység, továbbá a Min- 
csov, Zsjár és Kis-Magura összeszögellési területe. i)

i) Lóczy : A Balaton környékének geol. képződményei etc. Balaton tud. tan. 
eredm. I. köt. I. rész. I. szakasz. 66. old.
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Az egymástól —  már természeténél fogva is —  eltérő földtani 
fölépítésű területek megegyeznek abban, hogy mindenütt, nagy rétegtani 
zavarokat, több —  különböző időkben bekövetkezett, részint általános, 
részint részleges —  hegymozgás okozta gyűrődéseket, töréseket, vízszin
tes és függőleges irányú eltolódásokat észlelhetünk. A  főbb törések, gyű
rődések, pikkelyes feltolódások általános iránya ÉK— DNy-i, 9h— 21h-ás, 
éppen úgy, mint a környező többi maghegységben. Eltérések természete
sen gyakran vannak, sőt Nyitrafő fölött, ahol az üledékes képződmé
nyek fölszabadulnak a Kis-Magura kristályos magjának nyomása alól, 
több km hosszúságban K — N y-i a rétegek csapásának iránya. Általában 
hozzásímul és alkalmazkodik a középponti mag, valamint a maghegysé
gek alkotta vonulat tengelyének irányához.

A  Rajeci-medencét K-ről és Ny-ról egyaránt nagy törések határol
ják. A Ny-i törésvonal mentén emelkedik ki .az ÉK— DNy-i, 9h— 21h-ás 
csapás mellett ÉNy-nak dűlő mezozóos kőzetekből felépített 'peremhegy
ség. A  törésvonal —  melyet világosan feltüntet a Jeszenye és Kisoserna 
között emelkedő Dubovu (728 m) Ny-i meredek sziklás lejtője —  a Na 
Szkalki, Tuszta Hóra, Huorka, majd a Dubovu lábánál húzódik DDK 
felé a Na Sziroku (614 m) lejtőjén, majd pedig az Obrubena gerincén 
keresztül. Rajec és Nagycserna között K— N y-i /mra'ní-törések szakítják 
meg a mezozóos képződmények folytonosságát, megváltoztatva a törések 
közé eső tömegek dülési irányát is (DK-i 15h 45°). Az egyik haránt- 
törés a Petrova (642 m) É-i lejtőjén megy keresztül, a másik pedig a 
Na Hlinach-on, hol 1— 2 km szélességben a mélységbe sülyedt a triász
korú mészkő és dolomit s a keletkezett mélyedésen át összeköttetés jött 
létre már az eocénkorban a Demjén-Szulyóváraljai (Domanis-Szulyói) és 
Rajeci-medencék D-i részei között is. A  Szrnah (812 m) és Na Rovnye 
tömegében határozott csapásirányt már nem lehet megállapítani; a Rajeci- 
medencét határoló két törésvonal ér itt össze és ez idézte elő ia hegy töme
gének nagyfokú összetöredezettségében megnyilvánuló rétegzavart. A  me
zozóos peremhegység É-felé mindinkább mélyebbre sülyed, míg kevéssel 
a Litvai-völgytől É-ra a Rajec-—Zsolnai-medence a paleogénben egybe
olvadt a délebbre elkülönített Demjén— Szulyóváraljai-medencével.

A  Rajec— Zsolnai-medence Iv-i peremén haladó törésvonalat föltün
teti a Mincsov ÉK— DNy-i főgerincéből kiágazó ÉNy— DK-i irányú 
hosszú oldalgerinceknek a Rajeoi-medencére tekintő meredek homlokfala. 
Ez a törésvonal —  mint föntebb említettem, a Na Rovnye tömegében 
egyesül a Ny-i peremtöréssel. A  medencét kitöltő paleogénképződmények 
települése nem zavartalan. Eredeti helyzetükből legjobban kimozdultak a 
RajecPmedence D-i szögletében, ahol a két peremtörés összeér. Itt >a réte
gek ÉNy— DK-i irányú redőkbe gyűröttek, tehát a környező területek
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átlagos csapásirányára éppen haránt-lefutásúak. A  redők lefutása észa
kabbra Rajec és Kalacsány között fokozatosan É-i lesz és lassanként hozzá- 
símul a Ny-i peremhegység ÉK— DNy-i csapású vonulatához, amint azt 
a Kúnfalvánál és Rajecftirdőnél észlelt ÉK— DNy-i, 8h 20°-os csapás
irány igazolja. A  redők lefutási irányának megváltozásával a rétegek 
gyűröttsége is csökken, sőt a Zsolnai-medencében Zsolnatarnó- (Trnove) 
és Zsolnánál mély esztett fúrások adatai alapján, úgy látszik, hogy azok 
lankás —  általában —  É-i dűlés mellett többé-kevésbbé kisimulnak.

A  Rajec— Zsolnai- és Turóci-medencék között magasan kiemelkedő 
Mincsov a maghegységek típusos részaránytalan szerkezetét tárja elénk. 
A  kristályos mag Ny-i oldalán foglal helyet a permi és mezozóos képződ
mények gyűrt öve, mely egy nagy —  hosszanti —  töréssel ér véget, me
redek lejtőkkel, hirtelen, minden átmenetet alkotó előhegység nélkül emel
kedvén ki a Rajec— Zsolnai-medencéből. Még hirtelenebb a hegység ki
emelkedése a K-i oldalon a Túróei-medence felé, hol az egykor hasonló- 
képen meglevő üledékes kőzetek alkotta övből csak egyes keskeny, szét
szakadozott foszlányok maradtak meg a kristályos mag és a medencét ki
töltő harmadkori rétegek közé ékelődve, míg legnagyobb része a mély
ségbe sülyedt. Dél felé szoros orografiai összefüggésben van az üledékes 
kőzetek alkotta „burok“ —  ha szabad ezt a kifejezést használnom —  szik
lás gerincei révén a Kis-Magurával és a Zsjár-hegységgel.

A  Kis-Magurci kristályos magjának csak a legészakkeletibb végző
dése esik területünkre. 1— 1-5 km-re megkeskenyedve, ék módjára szorul 
az üledékes kőzetek közé, míg azok alá bukva a mélységbe nem merül. A  
kristályos magra É és ÉNy-felől a permi és mezozóos képződmények gyűrt 
öve borul, míg D és DK-felől a Bajmócig követhető nagy szegély törés ha
tárolja. Ezen szegélytörés mentén a Nyitra- és Kovácspalotai-völgyek 
közti szakaszon a K-i leszakadt gyűrt övből fönnmaradt permi kvarckon
glomerátum és homokkő (5. ábra), lejebb D-felé harmadkori rétegek, a 
Nyitra-völgyétől É-ra pedig júra-időszaki és neokóm-rétegek támaszkod
nak a kristályos magra. A  törésvonal több-kevesebb bizonyossággal követ
hető tovább ÉK-nek a Kicseráig (1090 m) a Szucha dolinán keresztül. 
Ezen törésvonal mentén érintkeznek egymással a Klak-csoport és a Zsjár- 
hegység peremgyűrődései is (6. ábra).

A  bejárt területre a Zsjár-hegység üledékes övének legkülső vonu
lata, mely egy lapos szinklinális alsó szárnyával végződik, esik. K, 
azaz a Turóci-medence felé a Zsjár K-i —  a vonulatot harántul metsző —  
szegély törése mentén ér véget, ÉK-i legnagyobb részét pedig a Fakanova 
(Wagenhals)-Znióváraljai várhegy mészkő- és dolomit-takarója borítja 
be (6. ábra). A  vonulat D-i része, mely Nyitrafő területére esik, széles*
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sülyedéses területnek tekinthető,1) melyben a szinklinálist alkotó képződ
mények éppen a Kis-Magura kristályos magjához torlódva összegyűrőd
tek, helyenkint oly mértékben, hogy még >a jura felső rétegei is a felszinre 
kerültek. Az egész, É'Ny— DK-i irányú, eróziós völgyektől meg-meg- 
szaggatott területet közel azonos magasságú gerincek alkotják, mely fel
színi elegyengetést a transzgredáló eocén-tenger abráziója idézett elő. D- 
felé lassú lejtéssel észrevétlen az átmenet a Németprónai-öböl fiatal har
madkori képződményekből fölépített halmaiba.

Legérdekesebb terület a Mincsov-Zsjár-hegység és Kis-Magara szo
rosabb értelemben vett összeszög ellesi területe, mely körülbelül azonos a 
Minesov-nak [Jh l ig  felfogása szerinti ,,elsimulása övé“ -vel. A  képződmé
nyek elsimulásáról természetesen éppen úgy nem lehet szó itt sem, akár
csak Nyitrafő környékén, de ez is .sűlyedési terület jellegével bír. Meg
szűnik a maghegységek oldali régiójában észlelhető pikkelyes szerkezet, 
folytonos, összefüggő redőkbe gyűröttek itt a képződmények a Rajeci- 
medencétől a Túróéiig. Éppen ezért a gyűrődésben résztvevő legfiatalabb 
mezozóos képződmény: a neokóm márga borítja a legmagasabb gerinceket, 
a kevésbbé magasakat a júra márga és mészkő, a kössem- és ,,tarka-keuper“ 
márgák a völgyek alján és a lejtőkön vannak föltárva, míg a dolomit a 
Rajeci oldalon csak pár helyen bukkamik ki kis vastagságban a lejtők al
ján, a Turóci oldalon pedig, bár jobban kiemelkedik, de a lejtők felénél 
magasabbra itt sem igen emelkedik. A redők emelkedése fokozatos a kris
tályos mag felé, melyhez elérve, a redőkbe gyűrt képződmények burka 
ketté hasad. Az üledékes képződmények a kristályos mag Ny-i oldalán 
összefüggőleg, a K-d oldalon pedig —  a későbbi törések és sűlyedések kö
vetkeztében meg-megszakadva —  húzódnak tovább É-felé. Ezek a nyugodt 
lefutású hullámos redők, ezeknek a kristályos maggal való érintkezési 
módja, a maghegységek oldali övének pikkelyes szerkezete a hegység ki
alakulásának beszédes tanúi.

A  karbonban beállott emelkedés a mostani kristályos palákat — me
lyek már a gránitintruzió következtében is szenvedtek települési zavarokat 
—  szárazulattá tette. Megindult a denudáció munkája, mely részben el
hordta a gránitokat fedő kőzetek burkát, létrejöttek a permi kvarc-kon
glomerátumok és homokkövek, melyek sok helyen (Magas-Tátra, U íil ig ) 
transzgredálnak a grániton. A  mezozoikum tengeréből szigetekként emel
kedtek ki a kristályos hegységek, körülöttük leülepedtek a felső-krétáig i)

i) U í i l i g  ezt a területet a minden maghegységnél feltételezett „elsimulási-öv“-be 
(Austönungszone) sorolta. V e ttees  helyesen észrevette, hogy az elsimulásról itt 
szó sincs, mert a rétegek általában nagyon erősen gyűröttek, hanem az egész 
terület a Kis-Magura K-i szegély törése mentén viszonylag lesiilvedt és ezért ,,sülye- 
dési öv“-nek, ,,Absenkungszone“ -nak nevezi el.
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terjedő képződmények, amikor egy általános —  az egész Kárpátokban ki
mutatható —  nagy hegymozgás tagolta a területet. Erre az időre esik az 
egész alaphegység újabb kiemelkedése és üledéksorozataink felgyűrö- 
dése. Ugyanekkor szakadt le azok K-i szárnya, a maghegységek között 
fekvő medencék területe, melyeket elborít a transzgredáló (középső) eocén
tenger, kialakítva a maghegységek peremén sok helyen és egyes öblökben 
észlelhető abráziós térszínt. A  neogénben újból nagy átalakulások szintere 
maghegységeink területe. Nagyfokú függőleges és vízszintes elmozdulások 
ideje ez, amikor medencék fűződtek le (Rajec— Zsolnai-, Demjén-Szulyó- 
váraljai-, Turóei-medencék), hegységek töredeznek össze és csak a ki
emelkedések, sülyedések okozta összetorlódás gyűri össze a medencéket s 
általában a paleogén képződményeket (Rajec— Zsolnai-medencében). Álta
lában az eddig bejárt terület kialakulásában a töréseknek nagyobb szerepük 
van, mint a gyűrődéseknek. A  Túróci- és Nyitrai-medencében pannoniai 
(pontusi) beltó marad vissza, mely a Túróéiban a levantei (?) időben apró 
mocsarakká zsugorodik össze, amelynek vizét részben —  az édesvízi mész
követ lerakó —  hőforrások szolgáltatják. Ezekben élhettek a Turóoszent- 
mártonnál talált Viviparák, Melanopsisoh, Ilydrobiáh, Neritinák. Felső- 
pliocén, sőt talán (?) már ó-pleisztocén mozgásoknak bizonyságai ezeknek 
az utóbb említett képződményeknek eredeti helyzetükből való nagymérvű 
kimozdulása, ÉNy-i 17— 18h 20— 25°-nyi dűlése.

Területünk kialakulásának történetét ezekben röviden vázolva, hang
súlyoznom kell, hogy eddig nem sikerült olyan jelenségeket észlelnem, 
melyek Uhlig nagy takaró-rendszerét igazolnák, mert ha vannak is két
ségtelen áttolódások, azok egészen más értelmezést igényelhetnek, amint 
azt a további vizsgálódásaim során kifejteni fogom. Minden jel, de külö
nösen az összeszögellési területet fölépítő üledékes képződmények bur
kának szabályosan hullámos szerkezete és a kristályos maghoz való 
viszonya arra vall, hogy az alaphegységek kristályos magjai autochtonok, 
nem pedig gyökér nélkül kréta- és harmadkori flisen „úszók44.


