
5. Németpróna környékének földtani viszonyai.

(Jelentés az 1913. évi reambulációs földtani felvételről.)

D l\ ScHRETER ZoLTAN-tÓl.

(Két szövegközti ábrával.)

A  m. k. Földmívelésügyi Miniszter Űr a m. k. Földtani Intézet 
igazgatóságának az 1913. évi földtani felvételi tervezetét jóváhagyván, 
az Északnyugati Kárpátok reambnláló felvétele is megkezdődött, amivel 
régóta érzett hiány pótolta tik. Ebben a munkában az 1913. év nyarának 
elején négy hétig vettem részt. Az Északnyugati Kárpátoknak az általam 
bejárt részén, nevezetesen Németpróna környékén a bécsi cs. és k. Föld
tani Intézet végzett 1864-ben részletes földtani felvételeket. Stache Gr.1)  

és C erm ak  J.1 2) térképeztek itt, akiknek ezen a területen végzett mun
kásságuk a legnagyobb elismerést érdemli. A  Németprónától keletre eső 
Zsjárhegységet és a Mala-Magura ÉK-i részét a legújabb időben V et- 
ters H.3) tanulmányozta részletesen. Az ő pontos felvételei a Német- 
prónától nyugatra és északra eső területre is átterjedvén, felvételem rész
ben még az általa felvett területre esik, részben pedig az ő felvételéhez 
csatlakozik.

A  rendelkezésemre álló aránylag rövid idő miatt nagy területet nem 
járhattam be s ezért egyes kérdésekben végleges Ítéletet nem alkothattam. 
Több ilyen függő kérdést nyitva kellett hagynom tehát, amelyeknek vég
leges megfejtése a környéken tovább dolgozó geológusok feladata leend.

1) Dr. Guido Stac h e : Berickt über die geologiscken Aufnahmen im Gebiete 
des oberen Neutra Flusses und der königlichen Bergstadt Kremnitz im Sommer 1864. 
Jahrbucli der k. k. geol. Beiclisanstalt. Bd. XV. pag. 297. 1865.

2) J. c e r m a k : Die Umgebung von Deutsck Proben an der Neutra mit dem 
Zjar und Hala Magúra Gebirge. Jahrbucli der k. k. geol. Beichsanstalt. Bd. XVI. 
pag. 135. 1866.

3) V e tter s  H .: Beitráge zűr Geologie des Zjargebirges und des angrenzenden 
Teiles der Mala Magúra in Oberungarn. Denkschriften der k. Akademie der Wiss. 
Math.-naturwiss. Klasse. S5. Bd. 1910. Itt fel van sorolva a távolabbi környék teljes 
irodalma.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914. 7
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Mivel a földtani felvételt a m. k. Földtani Intézet igazgatóságának ren
delkezéséhez képest itt többé folytatni nem fogom, ajánlatosnak látszik 
ezt a még sok tekintetben be nem fejezett ismertetésemet mégis sajtó alá 
bocsátani, hogy a szerzett adatok és megállapítások ne vesszenek kárba.

A felvételben két heti időtartamra dr. V ig h  G y u l a  egyet, tanár
segéd úr csatlakozott hozzám a m. k. Földtani Intézet igazgatóságának 
intézkedése folytán, ki megismerkedvén a környék földtani 'viszonyaival, 
utóbb önállóan folytatta északabbra, Rajecz vidékén a felvételt.

A  térképezett terület magában foglalja Németpróna, ISÍyitrafeny
ves (Chvojnica), Csék (Czach), Kovácspalota, (Tuzsina), Nydtrafő (Gaj
déi) és Csávajó községek környékét.

A terület felépítésében a következő képződmények vesznek részt:

1. Kristályos palák és gránit.

A hegység magját a Mala-Magúra kristályos hegytömege adja, ame
lyet kisebb részben kristályos pala, főképen pedig gránit alkot. A  kris
tályos palák szürke biotitos és kétcsillámú gneiszből és csillámpalából 
állanak, amelyek a DDNy— ÉÉK-i csapású kristályos maghegységnek a 
délkeletebbi részein lépnek fel Nyitrafenyves és Kovácspalota közelében. 
A  rajta észlelhető dőlés többnyire az ÉNy-i, de (főkép az ÉNy-i oldalon) 
az ellenkező DK-i irány is szerepel. Ezenkívül alárendelten egyéb irányok 
is (Ny, DNy) észlelhetők rajta.

A  kristályos palákat igen sűrűn átjárják a rétegesség-palásság men
tén vékonyabb-vastagabb pegmatit és gránit injekciók és telérek; utóbbiak 
néha csak néhány cm-nyiek, de néha jelentékenyebb vastagságú intruzió- 
kat formálnak. Nagyjából tehát ezek is ÉÉK— DDNy-i irányban húzód
nak az általános csapás mentén, de sajnos, temérdekségük, rendetlen el- 
nyulásuk és erdőtakarójuk miatt külön nem lehet őket térképezni. Kétség
kívül a nyugatabbra következő gránitlakkolith kísérő injekciós övével és 
telérrajával van itt dolgunk. A  pegmatitok egészen fehérek, orthoklász 
földpátot, muszkovitot és kvarcot tartalmaznak s azonkívül itt-ott járu
lékos ásványokat is, mint pl. gránátot. Az orthoklász néha szintelen, más
kor világosszürke színű. A  vékonyabb-vastagabb telérgránitok többnyire 
középszemű biotit-muszkovitos gránitok.

A  gránitlakkolith a kristályos mag nyugati oldalán van jelen; itt- 
ott azonban ennek tömegében lelni csillámpala sávokat is. A  kőzet több
nyire középszemű, szürkeszínű biotitos gránit (gránitit) vagy biotitos- 
muszkovitos gránit. A  gránitnak és kísérő intruzióinak —  injekcióinak 
kora perm előttinek tekinthető.
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2. P erm .

A gránitmagra ÉNy felé közvetlenül a perm kvarcit homokkő te
lepszik. A  kőzet többnyire sárgás, vagy fehér, néha vörhenyes kvarcit- 
homokkő, amelynek a kötőanyaga is kvarc. Ritkán földpát is van benne. 
Egyes helyeken a homokkő durvábbszemű, sőt konglomerátumok is fel
lépnek benne. Csávajó felől a Pfaffenstollen felé, innét a Haidlbergre, 
majd a Kohlbergre húzódik hosszú, keskeny (kb. 220 m felszini széles
ségű) szalagban. Majd a tuszinai völgybe, innét a Kirchgrund felé, majd 
fel a Nikelskopfra s végül a Nyitra-völgyén át nyugat-keleti csapással 
az u. n. Holzgrundig húzódik, ahol véget ér a felszini elterjedése. Kövület 
nincsen benne. Dűlése ÉNy-i 50— 70°, az ÉK-i végén É-i 60°.

Ide tartozik az a homokkő-vonulat is, ami a kristályos pala- és grá
nit-hegység DK-i töve mentén, Kovácspalotától ÉK-i irányban húzódik 
törések közé ékelődve. Ez a vonulat csak a délebbi részein van jól fel
tárva, az északabb! folytatását csak az itt-ot-t kiálló homokkő tuskók és 
heverő darabok jelzik. Megjegyzem, hogy V e t t e k s  ezt a homokkövet a 
tarka keuperbe sorozta; én némi habozás után inkább a permbe vagyok 
hajlandó helyezni.

3. Alsó ?- és középső-triász.

A  permi homokkövek fölött látszólag konkordánsan többnyire sötét
szürke palás agyagok és sötétszürke mészkövek, meszes dolomitok, sőt 
dolomitok következnek, amelyek, úgy látszik, többszörösen váltakoznak 
egymással. Legfelül barnássárga és szürke homokkő és palás agyag is 
szerepel. íg y  van ez főleg Nyitrafenyves környékén, míg ÉK felé ez a 
rétegcsoport, úgy látszik, lassankint elvész. E fölé azután a dolomit ha
talmas tömege következik. Nem lehetetlen, hogy a szóbanforgó, a dolomit 
alatt fekvő rétegcsoport az alsó-triaszkorú werfeni paláknak felel meg, 
de a kövületek hiánya, valamint a rendkívül rossz feltárási viszo
nyok miatt ezt csak valószínűséggel és fenntartással állíthatjuk. Meg
jegyzem, hogy ezt a perm fölött következő rétegcsoportot Stache a tulaj - 
donképeni dolomittömeggel együtt egy képződménynek vette és egy szín
nel jelölte a térképén. Kétségtelen azonban, hogy attól különválasztandó.

A  magasabban fekvő, jelentékeny vastagságú dolomit-tömeg álta
lában jó, vagy legalább elég jó feltárásokat nyújt. Rendszerint világos- 
szürke, ritkábban sötétszürke, vagy pedig fehéres a dolomit, apró szem
csés, cukros szövetű. Tömege nem jól rétegzett, sőt sokszor rétegzetten 
Kövületet nem leltem benne.
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A  dolomittömeg Csávajó környékéről ÉK felé húzódik megszakí
tás nélküli vonalban, egészen a tuzsinai völgyig. Innét a Nikelskopfrar 
majd a Nyitra völgyébe húzódik, amely völgynek a baloldalán nagy 
elterjedésűvé válik. A  Csávajó mellett kezdődő vonulattól ÉNy felé a 
közbeékelődő tarka keuper és kössem rétegek vonulatán túl, a tarka keu
per fölé tolódva egy diszlokációs vonal mentén újból a dolomit lép fel 
a Cicerman, Fitzelsriegel és a Klimpengraben táján egy hosszú sávban. 
A  Cicerman 958 m kúpján a dolomit egy része oolitos szerkezetű.

4. Lunzi homokkő és keuper dolomit.

A dolomit legfelső részében egy keskeny, alig 10— 20 m-es vastag
ságú rétegcsoport telepszik, amely uralkodólag barnássárga és szürke,, 
csillámos, vékony réteges homokkőből és szürke palás agyagból áll. Gyé
ren rossz növénynyomokat leltem benne. Ez is általában —  úgy látszik —  
ÉÉNy felé dűl. Föléje ismét dolomit következik, de már csak csekély 
vastagságban. Az utóbbi fölé végül a tarka keuper telepszik. A  települési 
viszonyokból következtetve s a bécsi geológusoktól a Kárpátokban meg
állapított tényekre támaszkodva, ezt a homokkövet csakis a lunzi homok
kővel azonos képződménynek, a föléje települt dolomitot pedig az ú. n. 
keuper dolomitnak tekinthetem. Ezek a képződmények Zljechov-Gapeltől 
keletre, az ú. n. Koljenova csúcson fordulnak elő, amelynek 822 m-es 
pontjától kelet felé a 844 m-es kúp déli lejtőjéig tartanak. Nyugat felé 
már nem nyomozhattam folytatásukat.

5. Tarka keuper.

Főleg vörös palás agyagból, ritkábban sárga, zöldes, ibolyás, vagy 
szürke agyagból, vörös és sárgás, vagy szürke, máskor egészen fehér 
homokkőből felépülő rétegcsoport az, amit összefoglalólag tarka keuper- 
nek szokás nevezni. Ott, ahol feltárások hiányzanak is, többnyire már 
előre elárulják ezek jelenlétét a lankásabb lejtők és főleg a feltalaj élénk 
vörös, vagy barnás vörös színe. A  homokkövek egy része rendkívül ha
sonló a permi homokkövekhez, különösen ha nagyobb tömegben lépnek 
fel, úgy hogy azoktól nehezen lehetne megkülönböztetni, ha csak a tele
pülési viszonyok a kort közelebbről meg nem jelölnék. A  homokkő főkép 
a rétegcsoport fekvőjében néhol nagyobb vastagságban is fellép, mint pl. 
a 846 m mag. pont s a Thanseifen-Graben táján. A  tarka keuper már- 
gákba alárendelten néha vékony dolomitpadok is észlelhetők közbetele
pülve. A  tarka keuper rétegcsoportban kövületet nem leltem. Fellép 
DNy-on Zjechov Gapel közelében, ahol a Koljenova-csúcs és a Cicerman
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közt széles sávban ÉK felé húzódik a Fitzelsriegelre s innét a Klimpen- 
Graben felé. Uralkodólag ÉNy-i 40— 60°-os dűlése van. ÉK felé egyes 
elszigetelt sávokban lép fel a tarka keuper kísérve <a kösseni rétegektől,

1. ábra. Németpröna környékének földtani térképe.
1. Holocén. 2. Pleisztocén sárga agyag. 3. Pleisztoeén-pliocén kavics. 4. Neogén. 5. Eocén. 
6. Jura-neokom. 7. Kösseni mészkő. S. Tarka keuper. 9. Lunzi homokkő és keuper- 
dolomit. 10. Középső triász dolomit. 11. Alsó triász? 12. Perm. 13. Gránit. 14. Kris

tályos palák. 15. Érckutatások. 16. Források. 17. Diszlokációs vonalak.

a régibb dolomitok között. Együttes fellépésük rendszerint tektonikai vo
nalakat is jelez, mivel ezeken túl a középső triász dolomit lép fel újból 
egy-egy hosszanti feltolódás mentén.



1 0 2 D R . S C H R É T E R  Z O L T Á N ( f i )

Egy sáv húzódik a Gerstbergtől a Nyitra-völgybe, egy másik a 
Kotzemdele táján fejlődik ki. A  Nikelskopfon is fellép egy keskeny keuper 
sáv. Majd keletebbre a Kohlengrund táján s a Káuliger Bergtől délre két 
sávban, a Holzgrundtól keletre egy vékony sávban szerepel.

6. Kösseni rétegek.

A  tarka kenper képződményei fölött egy sötétszürke, vékony mészkő- 
réteget lehet rendszerint nyomozni, amelyben eltérőleg a többi képződ
ménytől, többnyire kövület is van. Legtöbb esetben azonban rosszak a kö
vületek és alig lehet valamit kiszabadítani a kőzetből. A  Cicerman és 
Fitzelsriegel táján Terebratula cfr. gregaria Suess- és Thecosniilia -korállok 
fordulnak elő. A  Kohlengrundban apró Avicula sp.-ek, a Káuliger Berg 
táján Veden sp., Avicula sp. Terebratula cfr. gregaria Suess, Pentacrinus 
nyéltagok és Thecosmilia koráitok fordulnak elő. Egyes féleségei oolitos 
szövetűek. A  kösseni mészkő területemen alig 10— 15 m vastag.

Előfordul: Zjechov-Gapeltől keletre a tarka keuper közepén egy 
keskeny sávban, majd a Fitzelsriegelen két sávban. Fellép továbbá a Gerst- 
bergen, a Kotzendele táján és az ,,In dér Kosinz44 mentén egy-egy sávban, 
továbbá a Kohlengrundban és Vriczkó fölött, a Káuliger Bergen.

7. Jura-neokom márga és mészkő.

Ez a rétegcsoport, amely az egész jurát és az alsó-krétát magában 
foglalja, az általam bejárt területen egységes kifejlődésű, úgy hogy köze
lebbről egyelőre nem taglalhattam. Helyenkint uralkodó]ag sötétebb, vagy 
világosabb szürke színű, kissé márgás mészkövekből áll, amelyekbe lá
gy abb agyagmárgák is közbetelepültek. Másutt inkább a márgák ural
kodnak s a meszek kisérik ezeket alárendeltebben, ügy  látszik, az utóbbiak 
képviselik a legmagasabb rétegcsoportot, a neokomot, amit V etters  is 
kiemel. A  meszekben néha sötétebb foltok észlelhetők, amiktől a régi 
..foltos márga44 elnevezést kapta az egész rétegcsoport. Az a kísérletem, 
hogy belőle a jura egyes tagjait s a neokomot pontosabban kiválasszam, 
hajótörést szenvedett, bár V ette rs  a terület egy részén megkísérelte a 
szétkülönítést. A  kőzettani hasonlóság az egész rétegsoron belül igen nagy; 
kövületek jóformán nincsenek bennük; a rétegek ezenfelül diszlokálódtak. 
Ezeket szem előtt tartva, biztosabb alap híjján egyelőre nem merem szét
különíteni ezt a rétegcsoportot. Ezt a munkát is a jövő egyik feladatának 
hagyom fenn.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy egynéhány helyen megkísérel
tem legalább a liásznak az elkülönítését. íg y  pl. a Káuliger Berg táján 
barnás-szürkés homokkövek és sötétszürke crinoideás meszek fordulnak
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elő keskeny sávban, amit VETTERS-sel egy etér tőleg gresteni fáciesű liász- 
nak tekinthetünk. Továbbá a Gerstberg déli oldalán a kösseni rétegek 
fölött közvetlenül vörhenyes és sárgás-barnás, szaruköves és kalciteres 
mészkövek fordulnak elő, amelyekben belem nitesek  és brachiopodák töre
dékes példányait leltem. Ez is kétségkívül a liászba tartozik. Ellenben 
Nyitrafő mellett, a község nyugati oldalán, a temetővel szemben lévő 
kis kőbányában feltárt lágy márga belemnites töredékeket és aptychu- 
sokat tartalmaz, amely utóbbiak az A p tych u s lamellosus-szál azonosítha
tók, tehát a malmot képviselnék. Nyitrafőtől ÉNy-na, a Kopli vrchtől 
Ny-ra, a Mertendriesen Grund mellett, a gránithoz közel eső részen szürke 
és barnássárga szarukő és szaruköves mészkő van a szürke márgák kísé
retében, amelyek talán szintén külön szintet jelölhetnek.

A  jura-neokom rétegcsoport előfordul jelentékeny kiterjedésben 
Nyitrafő körül, ahol hosszasan felnyúlik ÉK felé a Hollunder Grund 
felé. A  keleti részen uralkodólag ÉNy-i, a nyugati részen uralkodólag 
DK-i dülést észleltem, de úgy látszik, egymás közt is váltakozik ez a 
két dülés, tehát a rétegcsoport össze van gyűrve kissé. A Németprónáról 
Znióváralja felé menő úton feltárt márgákon, nevezetesen a Blasser Ber
gen, gyönyörű részleges gyűrődések egész sora észlelhető.

Ezenkívül Yriczkótól délre, a Kauliger Bergen lép fel a jura- 
neokom márga és mészkő rétegcsoport, amely innét nyugat felé húzódik 
a Rabenstein és a Buchenkopf déli lejtőjén, fel a Revau-ra, majd innét 
a Nasenstein alá és a Nyitra-forrás környékére, ahol nagy elterjedé- 
sűvé válik.

8. „Chocs-dolom it" és mészkő.

Többnyire fehér és világosszürke dolomitból és mészkőből áll, amely 
látszólag a jura-neokom márgák és a mészkövek fölé települ. Stuk nyo
mán a bécsi geológusok (újabban U íil ig  és tanítványai is) ezeket 
a képződményeket a foltos márga feletti helyzetük következtében, az 
aptien és albien képviselőinek tartják. Újabban kiderült sok, korábban 
idesorolt képződményről, hogy a középső-triaszba tartozik és nem eredeti 
helyén fekszik a jura-neokom márgák fölött, hanem ide másodlagosan 
áttolódott. Egyelőre, mivel a képződmény triász voltának és az áttolódás 
jelenlétének bizonyítására az én területemen meggyőző adatra nem talál
tam, Y e t t e e s - s o I egyetértve, én is a krétába sorozom bejárt területemen 
azokat a dolomitokat és mészköveket, amelyek az „Orrkő“ (Nasenstein 
v. Kaik) hatalmas szikláit alkotják, továbbá a Buchenkopf és Rabenstein 
vonulatát, végül a Blasser Berg környékét alkotó dolomitot. Kövületeket, 
amik korát közelebbről megjelölnék, sajnos, sehol sem észleltem bennök. 
Ezekről dr. Y ig ii G y u l a  értekezik tüzetesebben az idei Évi Jelentésben.
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9. Harmadkor.

A  németprónai öböl keleten és nyugaton jól kifejezett törésvonallal 
határolódik, amelynek mentén az alaphegység lesülyedt s ennek a lesülyedt 
darabnak a helyét a harmadkor képződményei töltötték fel. Sajnos, az 
általam bejárt területen <a felszíni pliocén-pleisztocén takaró alól alig 
bukkan ki a medenceüledék, úgy hogy pontosan nem állapítható meg, 
hogy mely korszak képződményei fekszenek itten a mélységben. Néhány 
adatnak azonban a birtokába jutottam. A  keleti törésvonal Kispróna, 
Németpróna keleti részén át ÉÉNy felé halad, pontosan a ,,Die alté 
Grenze“ völgy mentén. Itten, Nyitrafő alsó részén, az említett völgy 
baloldala fölött, a foltos márgákra diszkordánsan telepedve van egy kis 
kavics- és konglomerátumfolt. A  kavicsnak és homokos kavicsnak, vala
mint a konglomerátumnak szemei mészkő és dolomit legömbölyödött apró 
szemeiből állanak. Régebben a konglomerátumot fejtették. Ebből a kon
glomerátumból sikerült egy Veden sp. töredékes példányait, Ostrea és 
Echinus töredékeket gyűjtenem. Ezek csak azt jelzik, hogy harmadkori 
tengerparti képződménnyel van dolgunk, de ezekből a közelebbi kort nem 
állapíthatjuk meg. Mivel azonban a távolabbi környékből egészen hasonló, 
de nummuliteseket tartalmazó kőzetet említenek (V etters  i. m. 20. old.) 
nagy valószínűséggel én is az eocénbe helyezem ezeket a rétegeket. Még 
egy kis foltot sorolok ide, amely a Schmiedhansel-árok baloldalán a 
perm és a foltos márgák határán lép fel kiálló nagy sziklákban. Ez 
öregebb szemű konglomerátum; szemei dió-ököl nagyságúak, uralkodólag 
szürke dolomitból, kevés sötét mészkőből és kvarcból állanak. A konglo
merátum kötőanyaga kristályos szövetű mész.

Az ,,Alte Grenze“ délnyugati oldalának alsó részén rossz feltárá
sokban szürke és sárga agyag bukkan fel. Korát pontosabban nem álla
píthattam meg kövületek híjján. Iszapolási maradványában sem leltem 
egy kis indifferens töredékes gastropodán kívül semmit. Kétségtelen 
azonban, hogy a neogénbe sorolandó s talán, a korábbi szerzőkkel egyet
értve, a pannoniai (ponlusi) emeletbe helyezhetjük.

10. Pliocén-pleisztocén kavics, homok és agyag.

A németprónai öblöt feltöltő fiatalabb harmadkon rétegek fölé egy 
fiatalabb képződmény borul, amelynek képződése valószínűleg már a plio- 
cénben kezdődött s a pleisztocénen át folytatódott. Ez a képződmény ter- 
resztrikus, tönnelékkúpjellegű kavicsból, kavicsos homokból, sárga kvarc
homokból áll; hozzájuk csatlakozik legfölül a sárga agyag is. A kavics
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anyaga főleg az alaphegységből származó kvarcit, gránit, pegmatit, perm 
kvarchomokkő és gneisz. Ezek a képződmények eddigelé szintén kövület
menteseknek bizonyultak. A  kavics és kavicsos homok főleg Kovácspalo- 
tától (Tuzsina) DKy-ra eső árkokban van jól felárva; itt az ököl- és fej- 
nagyságú kavicsok anyaga perm homokkő. Odébb, >a Ivuhberg alján az 
alaphegység közelében sárga, durva agyagos homok, gránitdara és kavics 
van jelen. A  kavicsszemek szögletes gránit- és kvarcdarabok. A  kavics 
hatalmas tömegben fellép még a ,,Fenyvesiben („In den Fichten“ X a Ro- 
boty táján, le egészen Csék községig. Ezen a területen a régi aranymosás 
alkalmával a finomabb agyagos és homokos részeket mind eltávolították, 
úgy, hogy ma csak a nagytömegű kavics van ottan felhalmozódva.1)

Egy kis foltját a kavicsnak és agyagnak kiválasztottam még a tér
képen Nyitrafőtől nyugatra. A  Nyitrafő körüli jura-neokom képződmé
nyek fölött, a rájuk nyesett terraszon is vannak kvarckavicsok, de csak 
gyéren, elszórtan, úgy, hogy téríképileg nem lehet őket külön kiválasz
tani. A  németprónai öböl területén néhány magasabban fekvő terraszt nyo
mozott ki V e t t e r s . Legfölül a pleisztocénkori sárga agyag észlelhető a  

medence területén. Ez helyenkint homokos, itt-ott babércek észlelhetők 
benne, mint Német-Prónától ÉNy-ra, valamint a Kovácspalota és Nyitrafő 
között levő alacsony háton. Eredetét tekintve, valószinüleg itt is a hulló por 
felhalmozódásának egyik fajaként kell tekintenünk.

11. Holocén.

A holocénbe tartozik a mai patakok korábbi hordaléka, főleg kavics 
és ártéri iszap, továbbá a mésztufa. A  mésztufa kicsiny foltokban előfor
dul: a Nyitra völgyének felső részén (Bárengrund), ahol két ponton kevés 
mésztufa rakódott le. Ez igen laza, porhanyó, telve van törmelékkel. A  pa
tak ezeken a helyeken két, vagy több ágra oszlik és kis sellőket alkot. A 
Standseif Riegel és a Kohlberg között levő völgyben, ahol a perm kvarc- 
homokkő és a dolomit határa van, a patak vize kis mésztufa foltot rakott 
le, amelyen a víz iszép kis vízeséssel zuhan le. A  nyitrafői Hollunder Grund 
völgyben több kis mésztufa-lerakódás van, amelyek anyaga egé-szen laza, 
porhanyó, apró mésztufa gömbökből és szabálytalan gumókból áll össze. 
Ezek részben a fővölgyben képződtek kis platókat alkotva, mint a két 
középső foltocska. Ezeket is a patak vize rakta le korábban, ma azonban 
átszeli őket, úgy, hogy ma azok kis forraszok gyanánt tűnnek fel. A  két 
északabb! és a legdélebbi mésztufa foltocskák a fővölgybe kitorkolló mel
lékvölgy ecskék nyílásánál rakódtak le a bő mésztartalmú vizekből. így  a *)

*) Lásd Strömpl Gábor cikkét az 1913. évi jelentésben.



100 D R . S C H R É T E R  Z O L T Á N ( 1 0 )

775 m magassági pont felől lejövő baloldali mellékvölgyben a sárgásbarna 
és szürke dolomiton mésztufa platócska rakódott le, amelyről kis vízesés
ben jön le a víz a fővölgybe. Vele szemben a fővölgy jobboldalán szintén 
meredeken lejövő mellékvölgyecske van, amelyben sel 1 ősén esik le a víz. 
Ennek alsó végén szintén kevés mésztufa rakódott le. A  ,,Gebrühter 
Stein“ -től keletre eső völgyben két kis mésztufa plató van jelen, amelyek 
közül a délebbit egy baloldalt fakadó kis forrás rakta le. Még délebbre, 
a két völgy összefutásánál újból bővizű forrás bukkan ki, amely 
mésztufát rakott le. A  ,,Grelnesch Grründel“ baloldali forrásvölgyének a 
fővölgybe való kitorkollásánál kis mésztufa van, amit a patak vize rakott 
le. A  jobboldali forrásvölgyben, a két forrásvölgy összetorkollása közelé
ben a baloldalon egy bővizű forrás mésztufát rak le.

H asznosítható anyagok.

1. Gránit. A  gránitot csakis egy helyen Ny itraf enyves mellett egy 
kis kőbányában fejtik útkavicsolásra és betonkészítésre. Anyaga mállott, 
laza, porló, s emiatt gyenge minőségű.

2. Ércbányászat nyomai. A  középkorban Ny itraf enyves és Csávajó 
vidékén több ponton bányászkodtak piritet és galenitet tartalmazó ércekre, 
amelyekben úgy látszik, arany és ezüst is volt csekély mennyiségben. Már 
1865-ben, amikor Cekmak itt járt, néhány hányon kívül egyéb nyomát 
nem lelte az egykori bányászkodásnak. Ma ezeket persze még jobban be
nőtte a növényzet >s e nyomok még inkább elmosódtak. 1912-ben és 1913- 
ban a németprónai orvos a régi tárók újbóli felkutatásán és megnyitásán 
fáradozott. így  a nyitrafenyvesi kápolna felett egy kis 6— 7 m hosszú 
tárót hajtatott a hegyoldalban ÉNy-i (22h) irányban; e fölött pedig egy 
régi aknácskát nyittatott meg, mely kb 6 m mély volt ottlétemkor. Az 
akna aljából kikerült kvarcos kőzet piritet tartalmazott. A  806 m magas
sági ponttól Ny-ra eső kis völgyben szintén régi bányaműveletek voltak, 
amelyeket újból feltártak. A  hegyoldalban egymás fölött rövid tárók van
nak ÉNY-i irányban hajtva a csillámpalába. A hányókon akadnak érces 
darabok, sőt a régi fejtésekből származó limonittuskókat is leltem itt. A 
kvarcos csillámpala, amibe a tárók hajtva vannak, piritet tartalmaz. Egy 
régi táró van a ,,Pfaffenstollen“ hegyen, a Schlagerweg kis baloldali 
mellékvölgyében, ahol a völgy több kisebb mellékvölgyből egyesül. 
A táró IvÉK-i (5h) irányú s állítólag 160 m hosszúságban tisztították ki 
újra. A  táró vájatvégén állítólag dús ezüsttartalmú galenittelért találtak. 
Én magam a táró vizes volta és kellő felszerelés hijján, sajnos, nem jár
hattam be a tárót. A  hányóján biotitos csillámpala, gránit és kvarcér- 
darabok vannak, amelyek ércnyomokat (galenit, pirít) tartalmaznak. A
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táró közelében, a felszínen K-re, szürke, középszemű, vagy öregszemű grá
nit van jelen.

3. Arany mosási nyomok. A  nyitrafenyvesi völgynek a neogén öbölre 
való kitorkollása táján a középkorban igen nagymértékű aranymosás 
folyt. A z  arany kétségkívül a kristályos palákban és gránitban fellépő 
érces telérekből származott, amelyekről föntebb volt szó. Az erózió folytán 
a medencébe áttelepített kavics, murva és homok között az arany úgy 
látszik, helyenként nagyobb mennyiségben is felhalmozódott volt, aminek 
bizonyítéka a nagymennyiségű átmosott anyag, amelynek felületi elter
jedését C erm ak  350.000 négyszögölre becsüli. Az aranymosási terület az 
alaphegységtől Csék községig terjedt s magában foglalta az „In den 
Fichten“ és a ,,Roboty“ nevű területeket. A  területen még ma is láthatók 
egyes mélyedések, ahol a vizet vezették. A  mosás alkalmával úgyszólván 
az összes finomabb agyagos és homokos részeket eltávolították, úgy, hogy 
ma, különösen a délnyugatibb részeken csakis a kavicsok óriási, hepe
hupás halmaza látható. Úgy látszik, hogy az északabb! részen van az 
aranymosás legrégebbi helye, mint már C erm ak  megjegyzi, mert itt már 
az erdő újból gyökeret tudott verni, míg a délebbi rész ma is legnagyobb
részt kopár s a kevés fa, bokor csak nehezen tud a talajt nélkülöző kavi
csokon tenyészni. Az aranymosást úgy látszik, később is (C erm ak  ide
jében) megkísérelték, de eredménytelenül.

4. Kavics. Az  arany mosás által, mint föntebb említettem, óriási 
mennyiségű kavics vált szabaddá, amely kisebb-nagyobb buckákban, gor- 
cokban van felhalmozva. A kavicsok nagysága ököl-, fej- és lófejnyi mé
retek közt ingadozik, de a nagyobbak az uralkodók. Anyaguk uralkodólag 
a sárgás perm kvarcithomokkő, sokkal kevesebb a fehér kvarc a kristályos 
palákból és gránit. A  kavicsok teljesen épek, kemények, nem mállottak. 
Tekintetbe véve még a vasút közelségét (kb 2 km), önként kínálkozik ez 
az anyag arra, hogy mint kavicsoló anyag az útak és a vasúttest kavi
csolására mielőbb felbasználtassék. A kavicsot rostálni, vagy válogatni 
nem kell, közvetlenül rakodni lehetne vele, ami egy kis iparvasút létesí
tésével könnyen volna eszközölhető s a szükséges helyre iszállítva, meg
felelő nagyságúra volna zúzandó. A  kavicsanyag kitermelése és elszállí
tása után, amely egy-két, esetleg három évtizedbe kerülne, viszont a ma 
teljesen használhatatlan terület fokozatosan művelés alá volna fogható s 
így a terület tulajdonosának kétszeresen nyújtana hasznot a kavics anyag 
kitermelése.

5. A  pleisztocén sárga agyagot téglagyártásra használják fel Né
ni etprónán, ahol a várostól nyugatra kb 2— 3 m mélységű, széles agyag- 
gödör van mélyesztve.
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Fontosabb h i d e g v í z ű  források,

1. A Kis-Magura belsejében, a „Panska luka“ 980 m magasságú 
pontjától délre eső völgy felső részében, kb. 900 m magasságban egy forrás 
ered a gránit területen. A  forrás vize a gránitot fedő törmelékből és erdei 
talajból szivárog össze és elég bővizű. Ugyanilyen jellegűek a gránit és 
kristályos pala területen fakadó többi források is. Hőmérséklete 1913. jú
nius 18.-án d. u. 1 órakor 6-2Cn-nyi volt; ugyanekkor a levegő hőmérsék- 
séklete 18C° volt.

2. A ,,Fitzelsriegelu alatt, a ,,Thanseifen árok“ forrásvölgyeinek 
összefutásánál a középső-triász dolomit és a keuper homokkő határán bő
vizű forrás bukkan föl 697 m magasságban.

3. A Kohlberg 699 m-es pontja alatt DIv-re az út mellett a tarka 
keuper márgák felületén kis forrás fakad kb 670 m magasságban; fellépése 
igen érdekes, mert a rétegek ellenlejtősek, befelé, a hegyoldalba, ÉNy-ra 
37°-nyira dűlők s egész közel lévén a kifakadási helye a tetőhöz, vízgyűj
tője úgyszólván nincsen.

4. A ,,Klimpengraben“ -ben kb 540 m magasságban a tarka keuper 
és a dolomit határán egy forrás fakad az út mellett egy nagy, szentképpel 
díszített fenyőfa tövében. Hőmérséklete 1913. június 19.-én d. u. 3 órakor 
6 7C° s ugyanakkor a levegő hőmérséklete 26C° volt.

5. A tuzsinai völgy felsőbb részében az alsótriász (?) márgákon az 
út mellett szintén fakad egy forrás.

6. Nyitrafő községben, a fővölgy baloldalán szintén van egy elég 
bővizű forrás, amely a neokom márgákból fakad.

7. Nyitrafőtől északra, a Kopli vrch déli oldalán levő út mentén a 
völgy alján három bővizű forrás fakad egymás mellett a DK-i dűlésu 
neokom márgából 470 m magasságban.

Az eddig felsorolt források a mellékelt térképvázlaton is fel vannak 
tüntetve s a megfelelő számokkal vannak jelölve. Az északabbra fellépő 
forrásokat két csoportra osztom. A  magasabban fekvő forráscsoport a 
Buchenknopf— Rabenstein choos dolomittömegének a víztartalmát vezeti le 
a jura-neokom márgák fölöt kb 900 m magasságban. Ezeknek a források
nak vize a jura- s neokom márgán áthaladva a mélyebb dolomit (triász) 
területére jut, amelynek repedezett likacsos tömegében részben újból el
szivárog. Ennek az alacsonyabb, de nagyobb tömegű dolomitnak a víz
tartalma egy alacsonyabb víznivóban, 550— 600 m magasságban bukkan ki, 
amely megfelel az e tájon észlelhető völgyí'enéki magasságnak. Az utóbbi 
források számosabbak és sokkal bővebb vizűek. Az elsők közé sorolhatók:

8. A  Rabenstein DK-i tövében a jura-márgákon 910 m magasság
ban kibukkanó forrás.
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9. A  Buclienkopf déli tövében, a 920 m magassági pont alatt kb. 
890 m magasságban a jura-neokom mészmárgán fakadó forrás, amelynek 
hőmérséklete 1913. július 11-én d. u. 2 órakor 7 C°-nyi, ugyanekkor a 
levegő hőmérséklete 17 C°-nyi volt.

10. A  Buclienkopf délnyugati tövében egy másik forrás is fakad 
hasonló körülmények között 965 m magasságban.

11. Itt említem fel az ú. n. Nyitra-forrást is, amely a 809 m magas
sággal jelzett kereszttől, a vízválasztótól nem nagy távolságra van, az 
országút közelében. Ez a forrás ugyanazon a jura-neokom márgaterületen 
fakad, mint az előbbiek, azonban csak a környék talajvizének összeszivár- 
gásából keletkezett kisebbrendű forrás.

A  délebbi forráscsoporthoz tartoznak a következők:
12. Nyitrafőtől ÉNy-ra, a Steingraben-völgyben a hatalmas triász 

dolomit sziklafalak alól kb. 690 m magasságban egy igen bővizű forrás 
bukkan elő egész kis patak alakjában.

13. A „Gelnesch Grund“ -ban, a két forrásvölgy összetorkollása kö
zelében, a DNy-i forrásvölgynek a baloldalán kb. 600 m magasságban 
egy bővizű forrás fakad, amely mésztufát is lerak.

14. Ugyanebben a völgyben lejebb, a barnássárga kalciteres, már- 
gás mészkőből, kb. 550 m magasságban a völgy jobboldalán, két bővizű 
forrás fakad; ezek közül a délebbinek három forrásága van.

15. A  „Gebrühter Stein“ DK-i oldalán lévő völgyben, kb. 580 m 
magasságban a völgy baloldalán, kis forrás fakad, amely mésztufát 
is rak le.

16. A  Gebrühter Stein és a Blasser Berg közt a két völgy össze
futásánál egy bővizű forrás fakad a gresteni rétegekből kb. 560 m ma
gasságban. Hőmérséklete 1913. július 12-én d. u. 3 órakor 8 2 C° volt, 
amikor a levegő hőmérséklete 148 C° volt. A  forrás kevés mésztufát is 
lerakott.

A hegyszerkezeb

A bejárt, aránylag kicsi területnek csakis a helyi (lokális) szerke
zeti viszonyaival foglalkozhatom. A  kis terület nem nyújt még elegendő  ̂
támpontot arra, hogy messzebbmenő tektonikai elmélkedések keretébe 
illesszem be a megállapított tényeket. Mindamellett meg kell említenem 
azt, hogy úgy ezen a fölvételen, valamint az 1913. év tavaszán a m. kir. 
Földtani Intézet tagjaival az Északnyugati Kárpátokban végzett közös 
átnézetes kirándulásunkon inkább az a nézet gyökerezett meg bennem, 
hogy a régibb, egyszerűbb magyarázat szerint (Uhlig régebbi felfogása 
a „ Bau u. Bild dér Kárpátként ben) könnyebben és egyszerűbben értei-
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mezhető a Kárpátok felépítése, míg ÜHLiG-nak az „Über die Tektonik 
dér Karpatherí‘ (1907) című művében1) körvonalozott áttüremlési-áttoló- 
dási elméletet kevésbbé látom igazoltnak. íg y  a Kis Magúra kristályos 
magját eredeti helyén lévőnek, autoehthonnak tartom s nem másodlagos 
helyen lévőnek, fiatalabb képződmények fölé tolódottnak.

A Kis Magúra, mint a kárpáti maghegységek legtöbbje, asszimetri- 
kus felépítésű és szerkezetű. A  hegységnek kristályos kőzetekből: gráni
téból és kristályos palákból álló főtömege kelet felé egy hatalmas ÉÉK— 
DDNy-i irányú törésvonallal végződik. Északnyugat felié a kristályos 
középponti magra a szubtátrikus kifejlődésű perm-mezozoikus rétegsor 
következik DNy— ÉK-i csapással, amely rétegsor a térképvázlatra eső 
területen a kösseni rétegekkel végződik. Ezek a rétegek mind ÉNy-ra 
37— 60° alatt dűlnek, csak a permvonulat legkeletibb részén, ahol a csa-

1. Pleisztocén-pliocén kavics. 2. Neogén. 3. Kösseni mészkő. 4. Tarka keuper. 5a) 
Lunzi homokkő. 5b) Keuper dolomit. 6. Középső triász dolomit. 7. Alsó triász? 8. Perm. 

9. Gránit. 10. Kristályos palák.

pás már Ny— K-i irányú, észlelhető északi dűl és. A  tarka keuper a kes
keny kösseni mészkőcsíkon túl újra fellép egy hosszanti feltolódási vonal 
mentén. ÉK felé a kösseni mészkő két csíkban jelentkezik, amely körül
ménynek kétségtelenül két kisebb törés, illetőleg pikkelyes feltolódás az 
eredményezője. A  tarka keuperre végül egy DNy— ÉK-i nagy áttolódási 
vonal mentén újból a k.itriasz dolomit tolódott föl, amely után újra 
kezdődik a rétegsor. Ez az a nagy hosszanti diszlokációs vonal, amiről 
már S t a c h e  megemlékezik. A  gyűrődést előidéző erő tehát itt is ÉNy-ról 
jött. Az első nagy antiklinális magja a kristályos kőzetek tömege; a hozzá 
tartozó szinklinális tengelyét a kösseni mészkő jelzi. A  szinklinális, észak- 
nyugati szárnya azonban elfenődött, kihengerelődött a következő nagy, 
áttolódási sík mentén. Illetőleg még két kis pikkelyes felitolódás is létre- i) i)

i) Sitzungsberichte dér k. Akad. d. Wissenschaften Wien. Bd. CXVI. 1. 1907.
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jött a keuper rétegeken belül a következő nagy f,eltolódás hatása követ
keztében.

A  második nagy antiklinális tengelyét a Cicerman-vonulat dolomit- 
tömege jelzi. Ez az antiklinális az említett nagy feltolódássá fejlődött. 
A fekvő szárny (az előbbi szinklinális fedőszárnya) kihengerelődött. Tehát 
a Kis Magnrát is a kárpáti maghegységekben uralkodó pikkelyes szer
kezet jellemzi.

Megjegyzem, hogy északon komplikál ódnak a szerkezeti viszonyok, 
így  a Nikelskopf táján a permkvarcit után újból a gránit és kristályos 
pala következik, tehát itt is egy feltolódási vonalat kell feltételeznünk. 
Sőt a Mikelskopf triász ? mészköve és dolomitja is, úgy látszik, áttolt 
helyzetben van a gerincen. Ennek a bonyolult szerkezetű vidéknek fel
derítése azonban még a jövő feladata. Az északabbra eső terület szer
kezetét V e t t e k s  jól jellemezte s ezért erre már nem térek ki.

A  Kis Magúra nagy keleti szegélytörés vonalán túl, kelet felé egy
felől a jura-neokom márgák vannak jelen, másfelől délebbre a neogén 
sülyedési terület. A  jura-neokom márgák, amelyek V e t t e k s  szerint a 
Zsjár elsímulási övét (Austönungszone),1) vag}^ másképen lesülyedési 
övét (Absenkungszone) alkotják, nagyjából egy szinklinálist formálnak. 
Ez azonban belsejében erősen össze van gyűrve és törve, úgy hogy ismé
telten változó dülést mérhetünk rajta. Igen szépen észlelhetni a márga 
belsejében lévő kisebb partialis gyűrődéseiket a németpróna— znióváraljai 
országút mentén, a ,,Blasser Berg“ alatt.

A  jura-neokom rétegek és a kristályos alaphegység közé egy kes
keny lesülyedt perm hóm okkő-kvarcit rög ékelődik, amelyet kétségkívül 
mindkét oldalt vetődés határol. Ez a rög kétségtelenül a Kis Magúra 
belső perm-mezozoikus burkának a foszlánya. A  jura-neokom márga el
símulási öv dél felé való elterjedésének egy ÉKy— DK-i irányú fiatalkori 
törésvonal vet véget, amely a Zsjár déli főszegélytörésének a folytatása. 
A  Kis Magúra keleti szegély törése és a Zsjár délnyugati részén végig
vonuló nagy szegély törés közt lévő lesülyedt németprónai medencét a 
fiatal harmadkori üledékek töltötték fel, amelyek a nagy felsőnyitrai 
harmadkori öblöknek legészakibb nyúlványai. A  Kis Magúra diszloká- 
cióinak kora a legnagyobb valószínűséggel a felső-krétára esik. A  Zsjár 
délnyugati oldalának szegélytörése harmadkori s a Kis Magúra nagy 
keleti szegély törése mentén is a neogén elején újabb lezökkenés történt, 
amikor a mai Zsjár és Kis Magúra közt elterülő neogén medence le
sülyedt. *•)

*•) Az „elsimulási öv“ elnevezést ajánlom az Uhlig által használt „Austönungs- 
zone“ kifejezésnek magyar nyelven való megjelölésére.


