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( J e le n t é s  a z  1 9 1 3 — 14. é v i  f e l v é t e l r ő l . )

(H é t  s z ö v e g k ö z t i  á b r á v a l . )

1913. év tavaszán felszólított a m. kir. Földtani Intézet igazgató
sága, hogy mint az intézet külső munkatársa vegyek részt a Magyar 
Felvidéknek ebben az esztendőben megkezdendő geológiai reambulációjá- 
bán. Örömmel fogadva a felszólítást, 1913. május hó 31-én megbízatást, 
nyertem, hogy B e c k  H. és V e t t e r s  H. osztrák geológusok által újonnan 
bejárt és tanulmányozott Kiskárpátok közvetlen folytatását képező Berezói 
és Vágujhelyi vidéket geológiai szempontból részletesen bejárjam, újonnan 
térképezzem és arról kimerítő leírást készítsek.

*
Még 1913. évben felvételi területemhez csatolták az Ószombat, Miavar 

Ótura és Nemesváralja (Nemes-Podhragy) helységek által határolt hegy
vidéket is, amelynek geológiai tanulmányozását D o r n y a y  B é l a  kegyes
rendi főgimn. tanár kezdette meg, aki azonban felvétel közben megbete
gedvén, a megbízástól visszalépett.

A  jelzett terület Nyitra vármegyének a ,,Zahorje“ nevű hegyen túli 
része, amely a Kiskárpátok Fehérhegysége és a Morva-határhegység kár
páti homokkőből álló magaslatai között fekszik és a következő 1: 75.000-es 
térképlapokra esik: Szénásfalu— Pöstyén (11. öv XV II. rov.); Ung. 
Ostrau— Vágujhely (10. öv X V III. rov.).

Mivel a Földtani Intézet igazgatósága úgy határozott, hogy az eset
leges ismétlések elkerülése végett az Északnyugati-Kárpátokra vonatkozó 
első évi (1913.) jelentéseket még nem adja ki; mostani jelentésemben nem
csak az 1914-ben, hanem megelőző évben elért eredményeimre is kiter
jeszkedem. 1913. évben egyéb geológiai tárgyú elfoglaltságom miatt csak 
szeptember havát töltöttem felvételi területemen. 1914-ben július első felét, 
majd szeptember hó jó részét fordítottam vállalt kötelezettségem teljesí
tésére. A háborús viszonyoknak betudható egyre gyakoribbá való feltár-
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tóztatások, melyek —  bár különösebb kellemetlenségekkel egy ízben sem 
jártak —  munkámat rendkívül meglassították és arra bírtak, hogy szep
tember hó utolsó hetében abbahagyjam a felvételt.

Megemlítésre méltónak találom, hogy apám, az intézet igazgatójá
nak tanulságos vezetése mellett időközönkint alkalmam nyílt a Kárpátokat 
Pozsonytól kezdve a Magas-Tátráig legfőbb vonásaikban a nevezetesebb 
szelvények bejárása alapján megismerni, ami, tekintettel a kárpáti hegy- 
övek különböző fáciesű kőzeteire és tektonikájára, nekem nemcsak hasz
nos, de szükséges is volt.

A  felvételi területen töltött rövid idő alatt az időnként eléggé ked
vező idő és annak jó kihasználása aránylag sok munka elvégzését tették 
lehetővé. A  felvételi terület bejárásakor kétféle feladatot tűztem maga.m 
elé. Az első az egész terület általános bejárása és kőzeteinek megismerése, 
a másik a részletes geológiai térképezés és a kövületgyűjtés volt. Az első 
feladatot nagyjában bevégeztem, míg a másiknak csak részben volt alkal
mam eleget tenni, miután csak a Jablánc— Praszniki, a Nedzó-hegység és 
a berezói— óturai gosauöv nagyobb részének részletes térképezésével ké
szülhettem el.

S t u r  D y o n i s i u s , 1) a bécsi cs. és kir. földtani intézet néhai érdemes 
igazgatója, még kezdő geológus korában 1859. év nyarán térképezte a 
fent nevezett vidéket. A  tőle származó geológiai képen azóta Paul C. M. 
és F o e t t e r l e  F.1 2) osztrák geológusok vajmi keveset változtattak, úgy, 
hogy STUR-nak, az akkori időkhöz képest kitűnő felvételei is ugyancsak 
rászorulnak a modern geológiának megfelelő átdolgozásra és részletezésre. 
Ugyancsak S t u r  adta mdndezideig vidékünk legjobb áttekintő geológiai 
leírását. Kívüle munkaterületem geológiai viszonyaival közvetlenül néhai 
H a n t k e n  Miksán kívül P e t t k ó , P a u l  C. M.,3) F o e t t e r l e  F.,4) V e t t e r s  

H.5) és K öbér L .6) osztrák geológusok foglalkoztak. Kívülük figyelembe

1) Stur D.: B e r i c h t  ü b e r  d ie  g e o l o g is c k e  Ü b e r s i c k t s a u f n a h m e  des W a s s e r -  

g e b i e t e s  d é r  W a a g  u n d  N e u t r a .  J a k r b .  d . k .  k .  g e o l .  R . - A .  B d . X I .  1 8 6 0 .
2) F oetterle F.: G e o g n o s t i s c h e  K a r t e  v o n  N o r d w e s t - U n g a r n .  J a l i r b .  d . k. k. 

g e o l .  R . - A .  B d . X .  1 8 5 9 . é s  A u f n a k m s k a r t e n  d é r  I I .  S e k t i o n  a u s  d e m  n o r d w e s t l i c h e n  

U n g a r n .  V e r h a n d l .  d . k . k . g e o l .  R . - A .  S e i t e  4 2 . 1 8 6 4 .
3) Pau l  C . M . :  V e r h a n d l .  d . k . k . g e o l .  R . - A .  B d . X I I I .  S . 6 1 , 1 8 6 3 ,

Paul  C . M . : V e r h a n d l .  d . k . k . g e o l .  R . - A .  B d . X I V .  S . 1 4 — 15, 1 8 6 4 ,

Pau l  C. M.: D a s  S ü d w e s t - E n d e  d é r  K a r p a t k e n - S a n d s t e i n z o n e .  J a k r b .  d . k. k. 
g e o l .  R . - A .  B d . 4 3 . 1 8 9 3 .

«) Foetterle F .: Loc. cit.
s) Beck H. u n d  Vetters H . : Z ű r  G e o l o g ie  d é r  K l e i n e n  K a r p a t k e n .  B e i t r .  z ű r  

P á l .  u n d  G e o l .  O e s t e r r e i c h - U n g a r n s  e t c .  B d . X V I .  1 9 0 4 .
6) K öbér L . : D é r  D e c k e n b a u  d é r  ö s t l i c k e n  N o r d a lp e n .  D e n k s c h r .  d . k . k . A k a d .  

B d . 8 8 , 1 9 1 2 .
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jönnek még U h l i g  V iK T O R -n a k ,1) L i m a n o w s k i  M.-nek és K ö b é r  L.-nak 
a Kárpátokról szóló, illetve azokat érintő összefoglaló geológiai munkái 
is, amelyek bár csak közvetve érintik vidékünket, de tekintetbe véve, hogy 
azok a Kárpátok szerkezetére nézve általános és részben már elfogadott
nak tekintett fontos nézeteket tartalmaznak, ezek is kiváló fontosságúak 
vidékünk tektonikájára. Különös fontosságot tulajdonítok főképen U h l i g  

V. Kárpátokról írt műveinek, tekintve, hogy U h l i g  volt a vezetője és irá
nyítója a bécsi földtani intézet részéről történő kárpáti geológiai kuta
tásoknak.

A  már fentebb megjelölt munkaterületem geológiai szempontból 
nég}' részre osztható, amelyek nagyjában a vidék általános orografiai 
tagoltságával jó összhangban állanak.

Ezek a következők:
I. Jablánc— Praszniki (triász) hegység.

II. Ószombat— Nemesváralja vidéki szirtöv.
III. Berezó— Ótúrái gosau-öböl.
IV. Nedzo-hegység.
S t u r  D. geológiai és morfológiai csoportosításától az enyém csak 

keveset tér el. A  Jablánc— Praszniki (triász) hegység megfelel S t u r  Bre- 
zowai hegységének. Az Ószombat— Nemesváralja vidéki szirtöv magában 
foglalja S t u r  Branc (Berencsvár-hegy)— Óturai szirtövét és Ótura— Kla- 
menica-völgy közti hegyláncát. A  mi Ótura— Berezói gosau-öblünkkel 
S t u r  Brezowai (Berezó) hegységénél foglalkozik. A  negyedik vidék 
Nedzo-hegység elnevezését közvetlen SruR-tól vettem át.

Felvételi területemen úgy a kristályos, mint az eruptív kőzetek 
szálban teljesen hiányzanak. A  legidősebb képződményekként a középső 
triász anisusi alsó részébe tehető úgynevezett rachsthurni mészkő nevez' 
nető meg, amely csakis Harádicstól D-re bukkan elő.

A Jablánc—Praszniki (triász) hegység*

A nevezett hegység a Jablánc, Harádies (Hradist), Alsó- és Felső- 
Kosaras (Kosariska), Mósznóci (Mossnaci), Bajovárirtvány (Bajcaraci), 
Prasznik, Vittenc, Jókő (Dobravoda) hegységektől határolt vidéket fog
lalja magában. Jókőtől DK-re eső Lancsár, Vittenc, Dejte faluk mentén 
húzódó triász vonulatot, amely tektonikailag valószínűleg már inkább a 
Nedzo-hegység déli nyúlványának felel meg, de orografiailag inkább ide
tartozik, ugyancsak itt fogom tárgyalni. i)

i )  Uhlig V . : B a u  u n d  B ild  d é r  K a r p a t h e n .  W i e n .  1 9 0 3 . u n d  Z ű r  T e k t o n i k  dér 
K a r p a t h e n .



1 44 1FJ. DK. LÓCZY LAJOS (^)

Ekként körülhatárolt hegységünk magvát, kizárólag triászképződ- 
mények alkotják, melyek főbb vonásaikban a VETTERS-től újabban leírt 
ú. n. Fehérhegység kőzeteivel feltűnő egyezést mutatnak. Hegyvidékünk 
tehát geológiailag is a Fehérhegység ÉÉK-i közvetett folytatásának felel 
meg, amelytől csakis az öt-hat kilométernyi széles Jablánc— Nahácsi, 
(STUR-tól és VETTERS-től lajta-konglomerátumnak térképezett) öv vá
lasztja el.

Triász.

Rachsthurni mészkő.

Területem szelvénye délkelet felől fekete, sötétszürke, néhol barnás, 
tömött mészkővel kezdődik, aminek fehérhegységi képviselője rachsthurni 
mészkő néven ismeretes. Harádics (Hradist) falutól DDNy-i irányban 
alig félkilométernyi távolságban bukkantak elő lankásan fekvő, szép 
réteglapokat képező rétegei; és két-három alacsony hegygerincet alkotva, 
innen vékony sávban DNy-i irányban haladnak egészen Miskozloveig. 
A dőlést átlag 22h-ásnak vehetjük, alig 20°-kal. Nyugatnak e képződmény 
a Skalate (400 m) és a Borova-hegyek (421 m) alkotta gerincig követhető, 
ahol a csaknem vízszintes településű mediterrán konglomerátum-takaró 
alá bukik és elvesz szemünk elől. Minden kutatás mellett sem sikerült 
ezideig belőle kövületet gyűjtenem, úgy, hogy korát ezúton nem sikerült 
tisztáznom. S t u r  D.1) e mészkövet a fehérhegységi havnanaskalai mészkő 
folytatásának vette és korát a neokomba helyezte. Ezzel szemben V e t t e r s 1 2)  

fehérhegységi előjövetelét, minthogy a Wetterling-hegygerincen a wer- 
feni rétegek fedőjéül szolgál, ez alapon a középső triász legalsó emeletébe 
helyezi és az alpesi triász guttensteini és reichenhalli mészköveivel állítja 
párvonalba. Harádicson kívül egyéb vidéken nem sikerült területemen 
felléptét biztosan kimutatni. A  Sabatinon, valamint a Vratne déli részén 
a Hrube Skalkin található szürkés mészkövek lehet, hogy ide tartoznak, 
de az sem kizárt, hogy ezek csak a wetterlingi mészkő elváltozott fáciesei. 
Bajovárirtvány (Bajcaraci) és Fajnorirtvány (Fajnoraci) között a Celo- 
hegy déli részében fellép ugyan a rachsthurni mészhez némileg hasonló, 
de jóval világosabb, szürkés, néhol erősen dolomitos mészkő, melynek 
korát még nem ismerem. Amennyiben ez a mészkő a dolomit, illetve a 
wetterlingi mészkő fekvőjében mutatkozik, azt következtethetnők ebből, 
hogy a rachsthurni mészkő helyettesítője, azonban az is meglehet, hogy 
az csak a Pusztavesz és Fajnorirtvány között kiékelődést mutató fehér 
acélos kiképződésű wetterlingi mészkő megváltozott folytatása.

1) Stur D . :  Loc. c i t .  6 7 . o ld .

2) Vetters H . :  L o c . c i t .  6 4 . o ld .
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A  wetterlingi mészkő.

Friss állapotban e képződmény általában fehér, világosan kékes, 
szemecskés, de rosszul padozott mészkőből áll. Mállo-tt felülete többnyire 
hófehér kéreggel bevont, melyben a félig kioldott nagyszámú alga több
nyire könnyen felismerhetővé teszi. Változatai is vannak; ezekkel alább 
elterjedésének felsorolása kapósán foglalkozom.

A  wetterlingi mészkő, amint azt eddigi kutatásaim után meg tud
tam állapítani, a mi vidékünkön is a rachsthurni mészkő fedőjének felel 
meg. Kiterjedése és vastagsága igen nagy. Legnyugatibb fellépte Hará- 
dicsmál található, ahol a mészégetésre is használják. Innen kezdve a Vysoka 
skala meredek éles taraját alkotva eleinte délnyugati irányban húzódik 
Miskozloveig. A  rachsthurni és a wetterlingi mészkő alkotta hegytarajok 
között elterülő völgyteknőben egy rosszul rétegezett, laza, barnaszínű ho
mokképződmény bukkan elő, amelyben lunzi homokkövet gyanítok. A  
Vysoka skala wetterlingi mészköve tektonikai okokra visszavezethető erős 
dinamikai deformációra valló roncsoltságot és kristályos elváltozást mutat. 
Rétegzése is csak nehezen ismerhető fel itt, amint azt a gerinc alatt a 
délnyugati oldalon feltárt kőbányában láttam; dőlése pedig az uralkodó 
dőléssel szemben 7— 8h-ásnak bizonyult. A  Vysoka skala tetején a Sabatin 
tetőn kis megszakítással a dolomit váltja fel a wetterlingi mészkövet, majd 
90°-nyira megfordulva délkelet felé ismét az utóbbi képződmény alkotja 
a Jókői magas hegygerinc magvát. Jókőnél a várrom felett a keskeny 
wetterlingi mészkő-övben antiklinálist véltem felfedezni.

Jókőtől északra a wetterlingi mészkővonulat egyre szélesebbre ki
terül a felette levő fehér dolomit rovására. Ugyanitt rétegeinek fekvése 
is megváltozik és az egész vidéket jellemző általános 20— 23h-ás, 30— 48° 
dőlésű helyzetét veszi fel. Jókőtől északra a Siroka erdőben éri el a wet
terlingi mészkőöv legszélesebb kiterjedését (3 km), ahol északnak egészen 
a Rovne nevezető hegyoldalig benyomul a dolomitövbe. Itt éri el a Jab- 
lánc— Praszniki-hegység legmagasabb pontjait is: az 576 m-es Vratnet 
és az 585 m magas Klenovát. E terület morfológiai tagoltság tekintetében 
vajmi kevéssé különbözik magyar középhegységeink dolomit és dachsteini 
mészkő alkotta vidékeitől.

A  Rovne-val szemben a vadászlak feletti hegyoldalon az erdőirtás
ban sikerült nagyobb számú kioldott algát, gyroporellát és gastropoda 
keresztmetszetet győjtenem belőle. A  Mederi-hegyet alkotó dolomit és a 
Klenovát felépítő wetterlingi mészkő-öv közötti mély völgyben éles határ 
észlelhető. Az az érdekes jelenség, hogy a két képződmény határát meg
lehetős kiterjedésben völgyek követik, arra engednek következtetést, hogy

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914. 10
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köztük ezen a részen, törésvonal halad végig. Sajátos körülmény az is. 
hogy az eddig követett wetterlingi mészkő a Klenova keleti oldalán 
szinte észrevétlenül fáciesbelileg némileg elváltozik. Az eddig szemecskés 
szövetű mészkő fehér színét nem változtatja, de acélos, tömött, kemény 
mészkővé alakul, ami <a dachsteini mészkőre emlékeztet. A  Skala-hegy, 
de főképen a fajnorirtványi forrás felett emelkedő impozáns hegytömb 
kőzetében jól észlelhető ez az elváltozás; ahol már nem sikerült a jelleg
zetes alganyomokra bukkannom. A  forrás feletti sziklákat erős roncsolt- 
ság, temérdek litoklázis és kristályosán átváltozott szövet jellemzik. Ben
nük rétegzés nem igen látható, de kétségtelen, hogy a Ivlenova-hegyen 
még meglevő wetterlingi mészkő-öv folytatásának felelnek meg. Az erős 
deformációra valló nyomok arra is engednének következtetni, hogy a wet
terlingi mészkő itteni elváltozott fáciese nem sztratigrafiai, hanem tek
tonikai oknak volna a következménye. Másrészt az itteni képződmény 
fáciesében annyira hasonló a dachsteini tipusú nedzóhegységi mészkőhöz, 
hogy valószínűbbnek látszik, miszerint a skalahegyi és fajnorirtványi 
fehér mészkő összeköttetésül szolgál az ugyanazon kornak megfelelő 
wetterlingi és nedzói mészkő között.

A  Klenova-hegytől keletre és a Skala-hegytől délre ismét veszít 
szélességéből a mészkő-öv, mivel annak egy része kiékelődik, illetve be- 
sülyedés következtében a Lajdairtvány (Lajdaci)— Milcici helyektől ha
tárolt gosau-öböl képződményei alá bukik. Klenovától délkeletre ennek 
következtében a térszíni tagoltság is erősen megváltozik, miután a felszin 
nagyobbára törmelék, lösz és erdei föld. A hepehupás, rendszernélküli 
relieffel biró terepviszonyokból azt következtetem, hogy itt a negyed
időszaki képződmények alatt nem a mészkő- vagy dolomitrétegek, hanem 
lazább homokkő és márgarétegek vannak jelen. Az utóbbiak nézetem 
szerint a Lajdairtvány és Milcici felől beszögellő gosau-öböl lerakódá
sainak felelhetnek meg. Az utóbb jellemzett térszínből gerincszerűen 
■emelkedik ki az általános csapást követő, átváltozott fáciesű wetterlingi 
mészkő alkotta Saladovec-hegy. Ezt a triász-övhöz tartozónak veszem, 
amely, miután a triaszhegység itt még a gosau előtt lesülyedt, sziget
ként megmaradt. Hasonló visszamaradt rögök lehetnek Lajdairtványnál 
a mélyútban feltárt fehér mészkőtömbök, melyeknek a helyzete még fel
derítésre vár.

Megemlítésre érdemes a fajnorirtványi mészkősziklákból fakadó 
bővizű, a rendes évi középhőmérséknél valamivel melegebb forrás, amely
nek utóbbi tulajdonsága is arra mutat, hogy az nagyobb mélységből 
nyeri vizét. Ez a körülmény is amellett szól, hogy a Milcici Lajdairt
ványnál a triászhegységbe szögellő gosau-öbölnek helyet adó depresszió 
a triászhegység itteni leszakadásának a következménye. A gosau-öböl
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képződményei kissé távolabb, Milcicinél jól fel vannak tárva, ahol bizo
nyítékul szolgáló actaeonella és glauconia kövületeket szép számmal gyűj
töttem belőlük.

Fajnorirtványtól északkelet felé a wetterlingi fehér mészkő nem 
követhető tovább a csapásban. Helyette a Celo-hegyen szürkés mészkő lép 
fel, amely eleinte Fajnorirtvány felett zavart fekvésben mutatkozik, de 
Yolacinál ismét a rendes északnyugati kárpáti dülést (20— 23h) követi. 
E mészkő ismeretét még nem tisztázhattam. Lehetséges, hogy a wetter
lingi mészkő egy fáciesbeli elváltozásának felel meg, de az lehetetlen, 
hogy a rachsthurni mészkő képviselője. E kérdés kövületek hiányában 
csakis további tektonikai kutatás útján oldható meg.

A  milcici— lajdairtványi depressziótól délre, az ÉK— DNy irányú 
Orlove-skalán hasonló dülésben ugyancsak találtam egy itt-ott dolomit
rétegektől közrevett hófehér, acélos, tömött dachsteini tipusú mészkövet, 
amelyet a wetterlingi mészkő helyettesítőjének vettem. Az Orlove-hegy 
csúcsán és nyugati gerincén egy sajátos, könnyen törő, algákkal tele 
barnásszínű mészkőre bukkantam, amelyben 18— 19h-ás dülésirányt mér
tem. Szétütve, benne azonnal szembetűnnek a koncentrikus körvonalakat 
mutató algakeresztmetszetek, amelyek bár még paleontológiái feldolgo
zásra szorulnak, már is arra mutatnak, hogy itt a wetterlingi mészkő 
helyettesével van dolgunk.

Dejtétől északra újra megtaláljuk a dolomittól közrevett dachsteini 
tipusú fehér és szürke mészkövet, amely S tur  térképe szerint is ugyan
csak a wetterlingi mészkőnek felel meg. Véleményem szerint a Dejte 
Vittenc mentén a Velka Pecig követhető triász vonulat részben már a 
Nedzóhegységet alkotó pikkely déli nyújtványának felel meg, aminek 
bizonyságait részben a fehér mészkő fáciesviszonyaiban látom.

A  wetterlingi mészkövet S t u r  alsó krétakorúnak tekintette. Újab
ban V etter s  e képződménynek a már többektől sejtett triász korát a 
benne eléggé gyakori mészalgák, dactyloporidák és Gyroporella aequalis 
Gümb. alapján be is igazolta. V etter s  emellett a Fehérhegység wetter
lingi mészkövét az északi Mészalpok ladiniai korú wettersteini mészkövé
vel állítja párvonalba, ami, úgy a fáciest, mint a fekvési viszonyokat 
tekintve, a mi vidékünkre vonatkozólag jól megállja helyét és mint látni 
fogjuk, azt újabb bizonyítékok is igazolni látszanak (carddtarétegek).

Gastropoda-keresztmetszeteket, koráll, alga és gyroporella nyomo
kat én is szép számmal gyűjtöttem belőle; de nevezetesebb kövületet 
nekem sem sikerült ezideig találnom benne. A  wetterlingi mészkövet a 
Fehérhegységben a legtöbb helyütt a barnásszürke ú. n. havranaskalai 
mészkő fedi, mely képződmény vidékünkön hiányzik, mivel itt a wetter
lingi mészkőre a fedőben csaknem mindenütt a fehér dolomit következik.

< 7)

1 0 *
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A  fehér dolomit.

Ez a képződmény ugyancsak vidékünkön hatalmas kiterjedésű. K ő
zete általában fehér, cukorszemcsés, vagy breccsásan porhanyó és köny- 
riyen szegletes darabokká esik szét. Változatai is vannak. Imitt-amottT 
különösen a wetterlingi mészkővel érintkező alsó részeiben hamvasszürke 
szint vesz fel és ily alkalommal többnyire meszesebb és tömöttebb is, 
ami azt eredményezi, hogy ilyenkor keményebb, jobban kiképződött réte
geket alkot.

A  wetterlingi mészkövet fedőjében vidékünkön mindenütt a fehér 
dolomit alkotta öv követi, melynek szélessége 3— 5 km közt váltakozik. 
A dolomithegyek a legtipusosabbak Jókőtől (Dobravoda) keletre és a 
Felső dolomitövbe eső Berezótól délre és délkeletre eső 534 m-es Uval- és 
a 425 m magas Koncita-hegyek tájékán. A  csaknem vízszintes 420— 
460 m tengerszinfeletti magasságú abráziós platóból kerekded kereszt
metszetű rendszertelen süvegalakú hegyeket vájt ki az erősen előrehala
dott erózió. A  dolomit többnyire annyira porhanyó és laza, hogy a csak
nem mindenütt 32— 36°-os ÉÉNy-i dülés nem igen irányítja és nem gá
tolja egyik irányban sem a benne dolgozó eróziót. Ennek tulajdonítom, 
hogy főképen a környező mélyedések centrifugális esési körülményei 
szabták meg a mélyre bevágódott völgyek irányait.

Jellemző, hogy a dolomitövben gyakoriak a csapásirányra merő
legesen bevágódott völgyek, amelyek közt a Felső-Kosaras (Kosariska)
•—Fajnorirtványi völgy, ahol az országút vezet, a legnevezetesebb. Az 
ilyen völgyek keletkezését viszont törésvonalakra vezethetnénk vissza, 
amelyekről még szólunk.

A  dolomithegyek általában kopárak és hófehérek. Ha az egyes 
hegyeket tanulmányozzuk, úgy szálban álló dolomitot csak a hegy tete
jén találunk. Minél tovább haladunk lefelé az oldalakon, a szálban álló 
kőzetet a törmelék mindinkább eltakarja. A  dolomittörmelék lejtője átlag 
30— 36° szöget képes megtartani, ami a dolomithegyek meredekségét 
okozza. Az így jellemzett dolomit-hegyvidék általános tagoltsága általá
ban ugyanazt a képet nyújtja, mint valamely dunántúli középhegység 
fődolomit felépítette vidéke. Midőn Berezótól délre vagy délkeletre a 
Dvoli-hegy vagy a Jókő felé vezető völgyekben a dolomithegyek közé 
hatolunk, arra gondolhatnánk, hogy a Pilisvörösvári, Törökbálinti, avagy 
a balatonvidéki Keszthelyi-hegység dolomitsüvegei között járunk és egy
általában nem jut eszünkbe, hogy a jablánc— praszniki triászhegység fel
építését az alpokéival azonos takaróelmélettel magyarázzuk. És ez a 
hasonlatosság valóban nemcsak a térszín külsejében nyilvánul meg, ha
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nem talán szerkezetbeli is, mert, amint erről később szó lesz, tárgyalt 
hegyvidékünk dolomitjainak pikkelyes tektonikai szerkezete is az emlí
tett középhegységekére üt.

A  dolomit elterjedésére áttérve már most kimondhatjuk, hogy az 
egy alsó és felső részre tagolódik, .amennyiben a dolomitkomplexus a 
lunzi homokkövet és a carditás mészkövet veszi közre. A  két közrefogó 
dolomittag kőzete egymástól nagyon kevéssé különbözik. Az alsó dolomit- 
szintet hófehér, szegletesen széteső anyag jellemzi, míg a carditás rétegek 
feletti öv dolomitja legfelső szintjeiben sokszor tömöttebbé és sárgás, 
illetve rózsaszínűvé változik és ilyenkor jobban is padozott. Mindazon
által a két dolomitszint biztos különválasztása csak az általuk közrefogott 
carditás rétegek alapján lehetséges.

A  fehér dolomit legkeletibb felléptét Harádicsnál találjuk, ahol a 
Koncita (425 m), Rovne (438 m) és Hradek (391 m) hegyek tönk
felületeit alkotva a Fajnori országút-völgyig, majd azon átcsapva egészen 
Mosznociig (Mosnaci) vonul, ahol hirtelen kiékelődik. Kiékelődését a triász
hegység itteni beszakadására vezetem vissza. Cisapásszerinti folytatásában 
az egyszerű relieffel biró, gosaui rétegek alkotta hegyvidék következik. 
A  leírt vonalon a dolomit többnyire hűen követi fedőben a wetterlingi 
mészkövet. A  dolomitnak így jellemzett és általában nyugodtnak mond
ható helyzete néha megbomlik. íg y  Harádicstól délre a Vysoka Skálától 
Jókőig vonuló hegyhátakon a dolomit többször váltakozik a wetter
lingi mészkővel, úgy, hogy a dolomit néhol látszólag közreveszi a wet
terlingi mészkövet. Jókőnél különösen szembetűnő ilyes hegy szerkezeti 
zavar. Itt a főforrás felett, a várrom felé vezető út mentén az északkelet 
felől idáig követhető wetterlingi mészkő hirtelen kiékelődik. Felette fehér 
dolomit telepszik, majd efölött a Mária-kápolna felett emelkedő hegy
oldalon megint a wetterlingi mészkő bukkan elő, melynek fedőjében újra 
a fehér dolomitot találjuk. A  dűlés kisebb eltérésektől eltekintve, mindig 
ugyanaz marad és 19— 22h közt ingadozik. Nézetem szerint itt felszini 
tagoltságában elmosódott pikkelyes, avagy talán gyűrődéses ismétlődé
sekről van szó, amelyek még bővebb tanulmányozásra várnak. Ugyanily 
esetekkel állunk szemben Mosznóci és Kosaras (Kozariska) közt, ahol 
a gosaui konglomerátumot fekvőben kísérő dolomit északi peremére csak
nem merőleges törésvonal mentén, öt-hat pikkelyre tagolódik. E töréseket 
víznélküli száraz völgyek jelölik.

A  Velka Pec és a Dubnik hegyek csúcsait alkotó mediterrán-konglo
merátum takarója alatt a két hegy déli oldalában ki-kibukkanó fehér 
dolomit ismét tovább a Milesovec-hegyen az Őrlővé skálán és a Kamena 
horán át követhető. Az Őrlővé skálán a dolomit közrefogja a már tár
gyalt fehér és algás barna mészkövet; ennek a hegynek délnyugati olda-
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Ián a barna algás mészkő és a dolomit közé konkordáns 18— 19h-ás dűlésű 
dolomitbreccsa ékelődik. A  mediterrán konglomerátum borította Mile- 
sovecen is minduntalan előbukkan a konglomerátum képezte tető alól 
a dolomit.

Lancsár, Lopassó, Vittene, Dejte faluk mentén is kitünően fel van 
tárva a messzire fehérlő dolomit. Az ellaposodó alacsony dolomit hegy
hátak erős abrázióira mutató lapos tetőket adnak, amelyek közepén gyak
ran megfészkeli magát a lösz. Dejtétől északra a dolomit megismétlődik 
és látszólag közre veszi a w. mészkövet. Nahácstól északra találjuk a do
lomit legkeletibb előbukkanását ebben az övben, mely összekötőül szolgál 
a Fehérhegységhez; tőle keletre a vastag mediterrán konglomerátum alatt 
eltűnik szemünk elől, amit valószínűleg szintén besűlyedéssel magya
rázhatunk.

Az alsó fehér dolomitban ezideig nem sikerült még semmiféle biz
tosabb kövületet sem gyűjtenem, melyből korára következtethetnénk. V e t - 
ters a Fehér-hegység dolomitját, amely a mienkkel mindenben egyezik, 
helyzete alapján a Mészkőalpok opponitzi és dachsteini mészköveivel és 
fődolomitjaival állítja párvonalba. Bár közvetlenül kövületek alapján eddig 
nekem sem sikerült a dolomit korát megállapítanom, a dolomittól közre
fogott lunzi homokkő és carditás meszek fellelése útján valamivel bizto
sabb alapon igazolhatom V e tters  felfogását az itteni dolomitok koráról.

A  lunzi homokkő.

Még a vidék általános bejárása alkalmával feltűnt nekem, hogy Be- 
rezótól délre a Nad Hornokovou vadászlak felé vezető úton a Vrsky házak
tól alig 1 km-nyire a dolomit rétegek közt, azokkal konkordánsan, laza, 
barna, csillámos, szenes növény-nyomokat tartalmazó homokkő 10— 20 
m-nyi vastagságban települ közbe. Atyám, aki ez -alkalommal velem volt, 
figyelmeztetett először a lunzi homokkő lehetőségére. A  vidék részletes 
bejárásánál igyekeztem e dolomitközti homokkövet a fent nevezett helytől 
keleti és nyugati irányban csapásban nyomozni, ami nem várt eredmé
nyekre vezetett. A  homokkőöv a harádicsi Kopanicelszky-malomtól egé
szen az Uvalhegyig, majd csekély megszakítással a Lopusova-völgy men
tén a fajnorirtványi völgyig 15 km hosszúságban húzódik. Különösen 
jó feltárásait találtam e képződménynek a Rovne északkeleti részében 
a berezói út felett, majd meg a Lopusova- és Fajnorirtványi-völgy össze- 
torkolásánál a házak feletti szántóföldön.

Erős a gyanúm, hogy a Harádicstól délre eső Yysoka skala és Ska- 
late-hegy között vonuló völgyben kibukkanó, már előbb is említett laza 
barnás homokkő, mely látszólag a rachsthurni és wetterlingi mészkő közé
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települ, ugyancsak a lunzi homokkőnek felel meg. Itt mindenesetre még 
megoldásra váró fontos tektonikai kérdésekkel állunk szemben.

A Jókőtől északkeletre fekvő Hrube skalki és Male skalki közt elő
bukkanó barna homokkövet ugyancsak lunzinak gyanítom.

A  lunzi homokkő térszine a dolomitétól dúsabb növényzete által már 
messziről kitűnik. Szenesedett növény nyomokon kívül egyéb kövületet nem 
sikerült gyűjtenem belőle.

A  carditás mészkövek.

Eddigi felvételi munkám egyik legfontosabb eredményét a felső- 
triászbeli carditás rétegek fellelésében látom. Harádicstól a Fajnori or- 
szágút-völgyig csaknem mindenütt, szinte megszakítás nélkül a lunzi 
homokkő fedőjében többtagú mészkőzóna követhető. Keletről nyugatra 
legelőször Harádicstól északkeletre a Kopanicelsky és Holdovsky-malom 
felett lép fel ez a mészkő-öv. A  Holdovsky-malom felett, a keletnek menő 
völgyben fölfelé, azonnal szembe tűnnek a patak medrében a kékesszürke 
mészkő-görgetegek; valamint a völgyület nem várt dús erdősége is külön
bözik a dolomitkörnyezet silány növényzetétől. Az említett völgy dél 
felé eső első és második mellékvölgyében valóban csakhamar reábukka
nunk a szálban álló kékesszürke mészkőre, amely némileg a Fehérhegy
ségből ismert havranaskalai mészkőhöz hasonlít. Ugyanitt a nyugati hegy
oldalt borító ritkás erdőben kövületekkel tele heverő mészkődarabokra 
bukkantam. Noha a szálban álló kőzet csak nagyon rosszul van feltárva, 
a szétszóródott fekvő darabokból meglehetősen gazdag faunát sikerült 
gyűjtenem. Az itt aránylag 200— 300 m széles mészkő-övben különböző 
kőzetféleségek gyűjthetők, amelyeknek egymásközti viszonya a rossz fel
tárások hiányában még felkutatásra vár.

A következő kőzetféleségeket sikerült e helyen megkülönböztetnem.
Alul: homokos crinoideás mészkő és dolomit,

barnásán málló márgás lumasella-mészkő gazdag faunával,
szürke márgás göcsös mészkő (kövületes),
vöröses tömött crinoideás mészkő Rhynciionella sp.-szel.

Felül: kékesszürke tömött mészkő (kövületmentes).
A legtöbb jel arra utal, hogy az utóbbi képződményt a legfelső szintnek 
kell tekintenünk, melynek fedőjében már a felső dolomit következik. A  
feltárások hiányos volta miatt ezideig még nem sikerült e feltevésem 
helyességéről meggyőződnöm.

A  homokos crinoideás mészkőből ötszögű pentacrinus-keresztmet- 
szetek kerültek elő. A  barnás színű rozsdás mállású márgás lumasella- 
mészkőből a következő, többnyire rossz megtartású fajok kerültek elő:
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Rhynchonella c f. Arpadica B it t n .
„ sp. indet.1)

Enantiostreon hungaricum B it t n .
Placunopsis fissistriata W in k l .

„  c f . Rothpletzi W ö h rm .

„  a ffin . parasita B it t n .
Dymiopsis c f . intusornata B it t n .
Veden  c f. filosus v. H a u e r .

„ (Leptochondria) tirolicus B it t n .
„  c f. Arpadicus B it t n .

Gervilea angulcita M ünst .
Mytilus c f. acutecarinatus B it t n .
Gonodus subquadratus P á r .

„  c f. Mellingi v. H a u e r .
Mysidioptera vixcostata St o p p .

„  c f. costata B it t n .
Cassianella sp. indet.
Cardita c f. Pichleri B it t n .

Nemcsak a kőzetkifejlődés, hanem az itt adott kövületjegyzék is kétséget 
kizárólag arra utalnak, hogy a Mészkőalpok ú. n. carditás rétegeinek 
felléptével van dolgunk.

A Harádics vidékén mintegy 300— 400 m szélességben kibukkanó 
karniai emeletbe tartozó homokkő- és mészkő-öv kelet felé egyre veszít 
szélességéből. A  Nad Hornokovou-hegy Berezó felé tartó északi völgy - 
árkaiban a növényzettel benőtt térszinen rosszul feltárt, kövületes, szürke 
göcsös mészkő és az alatta fekvő lunzi homokkő-csík már alig 80— 100 m 
szélességű.

A Berezótól a Nad Hornokon alatti vadásziakhoz vezető út mentén, 
a Harádicsnál még többféle kiképződést mutató karniai rétegcsoportból 
már csak egyfajta kőzet féleséget, a rozsdás színűén málló szürke márgás 
mészkövet sikerült megtalálnom, melyből itt is nehány rossz megtartású 
Mysidioptera töredéket ütöttem ki. Innen kelet felé tovább haladva, a 
karniai rétegek alkotta mészkő-öv mindjobban veszít szélességéből. A 
Berezótól keletre haladó mély völgy a Dvoli-hegy alatt a völgykan}^- 
rulat előtt szeli át a karniai rétegvonulatot. Itt a völgy nyugati oldalán 
a lunzi homokkő és a felette telepedő szürkés mészkő vastagsága együtt
véve már alig 60— 70 m-nyi. A  Dvoli-hegyen, ahol a lunzi homokkő i)

i) Hasonló a R h y n c h . e x . a ff. fis s ic o s ta ta e  SuESS-höz (lásd: Bittn er : Brachiopo- 
den dér alpinen Trias. S. 135. Taf. IV. Fig. 3.).
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valószínűleg a dolomit erős összepréselődése folytán, rövid szakaszra ki- 
ókelődik, a márgás jellegét megtartó mészkő erősen dolomitossá válik.

A  Lopusova-völgy azon helyére, ahol az eleinte a dolomit csapá
sára merőleges déli irányát keletire változtatja, az alsó forrás felett újra 
meglehetős vastagságban megtaláljuk az itten erősen márgás jelleget mu
tató szürke mészkövet. E mészkő és a felette fekvő felső fehér dolomit 
közti éles határ a csapásban haladó völgyben követhető, úgy hogy míg 
a völgy e részének déli oldalát a szürke márgás mészkő, addig az északi 
oldalt a felső fehér dolomit alkotja. A  csak kevéssé kanyargó völgy mind
amellett imitt-amott a mészkő-övből is leszel egy keveset. Egy ilyen 
esetben kitűnő alkalmam nyilt a völgy északi oldalán a márgás mészkő 
és az erre konkordánsan települő felső fehér dolomit éles határát meg- 
figyelni, amiből azt a következtetést vontam le, hogy itt eredeti tele-

1. ábra. Mysidioptera carpatica n. sp.

pülési viszonnyal van dolgunk. A Lopusova-völgy déli oldalán a szálban 
álló márgás mészkődarabokból a következő faunát gyűjtöttem:

Terebratula sp.
Ostrea montis caprilis K l ip s t .
Physocardia (Craspedodon) c f . Hornigi B it t n .
Mysidioptera c f. Laczkói B it t n .

„ carpatica n. sp.
E faj alakjára és díszítésére nézve a Mysidioptera incurvostriata B it t n . 

és a Mysidioptera ( ? )  obscura B it t n . között áll. Díszítése, közbülső terekkel 
megszakított erősebb, a hinnitesekére emlékeztető bordái által a Mysidioptei a 
incurvostriata WÖHEM.-ra emlékeztet (1. W ÖHRMANN: Die Fauna dér so- 
genannten Cardita- und Raibler Schiehten. Jhb. d. k. k. Geol. R .-A. 1889. 
S. 202, Taf. VI. Fig. 10— 11., és B it t n e r : Bakonyi triász lamellibranchiaták; 
A Balaton tudom, tanulmányozásának eredményei, 58. old. II. t. 9., 12. ábra.). 
Különösen az utóbbi munkában a II. tábla 9. ábrán közölt alak bordázata 
nagyon közeli rokonságot mutat a mienkéhez.



154 Ll'J. DK. LÓCZY LAJOS (14)

Másrészt új fajunk oldalszárnyainak hiánya, de különösen az erősen 
behajlott csőre, amit mechanikus deformációnak aligha tulajdoníthatunk, a 
Mysidioptera ( ? )  obscura B i t t n .-re is emlékeztet (1. B i t t n e r : Lamellibran- 
chiaten dér alpinen Trias; Abhandl. d. k. k. geol. R .-A . Bd. X V III . S. 199. 
Taf. X X II . Fig. 13.).

A  márgás szürke mészkő a lunzi homokkővel együtt az erős törés
vonalnak megfelelő Fajnori-országútvölgynél hirtelen kiékelődik. xA Faj- 
nori-völgyön túl a Cervena horán a 22— 23h-ás dőlésű dolomitban csa
pás mentén nem követhetők tovább e képződmények.

Nemcsak a jellemzett kőzetkifejlődés, hanem az ismertetett fauna 
is világosan arra mutat, hogy a szürke márgás mészkő az északi Mészkő
alpok ú. n. opponitzi mészkövével egyezik. Különösen jellemző az Ostrea 
montis caprilis K l ip s t . előfordulása itt a Kárpátokban, mivel tudvalevő
leg az utóbbi faj az opponitzi mészkő egyik fő vezérkövülete. Míg az 
utóbbi képződménnyel különösen a Lopusova-völgy mentén jól feltárt 
márgás mészkő egyeztethető, addig a Harádics melletti márgás lumasella 
mészkő Cardita cf. Pichleri B it t n ., Gonodus cf. Mellingi v. HAUER-vel 
inkább a Mészalpok valamivel mélyebb, ú. n. carditás oolitjával hozható 
vonatkozásba. Érdekes, rokon körülményekre mutató eset az is, hogy mi
ként tárgyalt vidékünkön, úgy a Mészkőalpokban is a lunzi homokkő és 
a carditás mészkövek közt több helyütt crinoideás meszes homokkő fog
lal helyet.

Megjegyzésre érdemes végül az a jelenség is, hogy e rétegekből elő
került, fentebb felsorolt fauna nemcsak a Mészkőalpok karniai faunájá
val mutat közeli rokonságot, hanem a Balatonfelvidék raibli rétegiből leírt 
alakokat is feltüntet; mint amilyenek:

Rhynchonella c f. Arpadica B it t n .
Enantiostreon hungaricum B it t n .
Dymiopsis c f. intusornatus B it t n .
Veden c f. Arpadicus B it t n .
Mytilus c f. acutecarinatus B it t n .

Mivel a Balatonfelvidék raibli rétegeiből a Mészalpok cardita ré
tegeire jellemző vezéralakok is csaknem mind ismeretessé váltak, a fauna 
alapján is kifejezést adhatunk annak a messzemenő rokonságnak, ami a 
balatonfelvidéki, mészalpesi és a mi nyugatkárpáti triászunk között fennáll.

A  felső fehér dolomit.

Általában a lunzi rétegek alatt fekvő dolomittól vajmi keveset kü
lönbözik. Közvetlenül a lunzi és carditás rétegek fedőjében, fehér színű, 
szegletesen széthulló vagy porhanyó, míg a felső részében kissé tömőt-
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tebbé válik, miközben színe rózsaszínűvé avagy sárgássá változik és mész- 
tartalma is növekszik, minek következtében vékonypados rótegzése is meg
különbözteti a többnyire még lazább és porhanyóbb alsó dolomittól. Ha- 
rádicstól egészen Mosznociig, mondhatni mindenütt, szabályosan követi az 
általános 22— 23 horás dűlésben a carditás rétegeket. Észak-északnyugati 
dűlése északabbra mind meredekebbé válik. Míg a hegység belsejében 
40— 60° dűlést mutat, addig a hegység északi peremén közel a gosauréte- 
gek határához 76— 80° dűlést mértem.

Kövület tekintetében ez a felső dolomit valamivel többet igér az 
alsónál; bár meghatározható kövületet ezideig még nem gyűjtöttem belőle, 
így  Berezótól délre vezető völgyárokban a 334 m-es Vrsky hegy oldalá
ban a dolomitban egy Turbo-ra emlékeztető csiga üregét és kőbelét talál
tam. Az Uvalhegy tetején pedig az itten kissé tömöttebb meszesebb rózsa
színű dolomitban temérdek kaiéi teres kagylóhéjat láttam, de sajnos, buzgó 
preparálás és mikroszkopikus vizsgálat ellenére sem sikerült belőle fel
ismerhető alakot kihámoznom.

Említést érdemel az is, hogy a térképen Kieerberg-nek jelzett hegy
ről a FajnorDvölgybe torkoló völgyárokban, a vízmosásban számos vörö
ses, oolitos dolomitdarabot is találtam; ami arra mutat, hogy ez iá képződ
mény fentebb a hegyben valószínűleg szálban is előbukkan. Mikroszkóp 
alatt e kőzet gasztropodás oolithnak bizonyult.

Gosau képződmény.

A Jablánc— Praszniki triászhegység északi peremén a szelvényt a 
felső fehér dolomitra konkordánsan rátelepülő gosaurétegek transzgressziós 
konglomerátuma, avagy az azt helyettesítő acteonellás gosau mészkő 
zárja le. E képződményeken kívül jelen vannak a gosaurétegek márgás, 
homokos fáciesben is a triászhegységbe beszögellő Lajdairtvány— Milcici-i 
mélyedésben, ahol a gosau tengeröblöt alkothatott. De e gosauképződmé- 
nyek ismertetésére majd csak a Berezó— Óturai gosau-öböl tárgyalásánál 
fogunk rátérni.

Magának a triászhegységnek felépítésében eddigi kutatásaim értel
mében a gosaurétegek nem vesznek részt, úgy, hogy a hegység belsejében 
nyoma sincs a gosaurétegeknek. A  Jókői depresszióban, de általában a 
triászhegység déli peremén sincsenek meg a gosaulerakodásoknak nyo
mai; úgy, hogy alaposnak látszik az a sejtésem, miszerint e vidéket a 
gosautenger nem öntötte el, sőt ebben az időben a mostani Yágdepresszió 
helyén is szárazulat volt; ellenben a Berezót Yágujhellyel összekötő vo
nal mentén a gosautenger partvonala haladt. Ebből viszont azt is lehet 
következtetni, hogy a pöstyéni vágmélyedés jóval a gosau és az ezzel kö
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zös harmadkori tenger visszavonulása után szakadhatott be. Beszakadásá
nak idejét a középső, illetve felső miocénbe teszem, amire egyéb tektonikai 
bizonyítékaim is vannak.

Eocén rétegek.

E képződmények jelenléte vidékünkön meglehetősen kérdéses. Bár 
Stur térképén több helyütt kijelölve találjuk, ezek helyességéről még 
nem sikerült meggyőződnöm. Jókőnél (Dobravoda) a wetterlingi mész
kőre telepedő tömött dolomit és mészkőbreccsás konglomerátum, amelyet 
S tur  eocénkorúnak vett, nézetem szerint a Milesovec, Velka és Mala Pec- 
hegyeket alkotó mediterrán konglomerátum nyugati folytatása. Ugyan
csak S tur  a Lajdairtvány— Milcici-i gosau-öböl márgáit és laza homok
köveit hasonlóan eocénnak térképezte, amelyekről actaeonellák és glau- 
■coniák alapján már sikerült kimutatnom, hogy azok a gosautenger üle
dékeihez tartoznak.

Mediterrán rétegek.

Jablánc— Praszniki triászhegységünk orografiai tagoltságát illetőleg 
nagy szerepet tulajdonítok a mediterrán tenger abráziójának. Az említett 
hegyvidék valamikor a mediterrán tenger visszahúzódása után élesen leta
rolt plató lehetett. Erre vallanak legalább is a wetterlingi mészkő és do
lomit alkotta hegységünk általában egyazon 450— 480 m tengerszinfeletti 
magasságot mutató tetői. Ha Berezótól délfelé haladva feljutunk a Vrsky 
vagy a Rovnik-hegy lapos tetejére, teljes egészében szemünk elé tárul a 
lapos tető és a dolomit mészkőhegyek alkotta nyílegyenes körvonal. A  me
diterrán tenger visszahúzódása után meginduló eróziót munkájában úgy 
látszik erősen befolyásolták a vele egyidőben megkezdődő beszakadások, 
triászhegységünk kerületén, úgy, hogy annak inkább eróziós, mint tekto
nikus jellegű völgyrendszerét a körülfekvő mélyedések hidrografiájára 
vonatkoztathat j uk.

A  mediterrán homokkő és konglomerátum alkotta fedő nyugatról, 
délről és délkelet felől lankás dűléssel borul triászhegységünkre. Ennek 
megfelelően rétegei a Velka és Mala Pec-en délkeletnek, Jókőméi délnek, a 
Jablánci Borove-hegyen délnyugatnak, illetve nyugatnak dűlnek. Dűlésük 
rendkívül enyhe és 7— 10°-nál sehol sem meredekebb. Vidékünk észak- 
nyugati részében a Berezó-patak sajátszerüleg a dolomitöv egy vékony 
szárnyát, az Uboc-hegyet lemetszi a dolmithegységtől. Az Uboc-hegy 
magját a rendes csapásban levő dolomit alkotja, amelyre szintes település
sel dolomitanyagú mediterrán brecosatakaró borul. Az egynemű anyag 
alkotta két képződmény annyira összeolvad, hogy elmosódott rétegzés
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esetében azokat egymástól élesen elválasztani nem is lehetséges. Az Uboc- 
hegy sajátszerű lemetszésót a dolomithegységtől azzal kísérlem magya
rázni, hogy .a völgy bevágóclása előnyösebben történhetett dolomitterepen, 
mint a tömöttebb mediterrán breccsa avagy konglomerátum alkotta fenn
síkon. Az Uboc-heggyel szemben fekvő Varakov-hegy mediterránkorú 
óriáskonglomerátumból áll, amely innen átcsap a Harádics feletti Borove- 
hegyre is, ahol a hegy rnagvát képező rachsthurni mészkövet takaróként 
borítja.

A  Berezói-út mentén a Kopanicelszky malomnál előbukkanó nagyobb 
kiterjedésű forrásmészkőképződménynek szintén mediterrán kort tulajdo
nítok.

Miskozlovetól és Jókőtől délre hatalmas kiterjedést öltenek a 
V e  t te r  s -tői lajtakonglomerátumnak térképezett üledékek. Jókőnél 
anyagukat ismét a dolomitból és a wetterlingi mészkőből veszik a 
mediterrán rétegek úgy, mint az Uboc-hegyen, amiért is az itteni tömött 
egynemű breccsákat, amelyekből Jókőnél szép sírköveket is faragnak, 
inkább parti képződménynek tekinthetjük, amely meredekebb dolomit 
avagy mészkősziklák aljában képződhetett. Ugyanez a dolomit avagy 
mészkőanyagú breccsa lép fel a Saladovec, Milesovec hegyplatókon és a 
Velka és Mala Pee-en, ahol többnyire vízszintes településsel elfedi e kép
ződmény a nevezett hegyek rnagvát képező dolomitrétegeket.

Említésreméltó a Velka és Mala Pec-hegyeken fellépő mediterrán 
breccsás konglomerátum, amely e hegycsúcsokon messze kimeredő tarajos 
sziklaalakulatokat alkot. A  Velka Pec sziklák belsejében tágas barlang 
tátong.

A mediterrán rétegek mentén nem ritkák a szétszórtan található na
gyobb szürke és fehér mészkő, melafir stb. görgetegek. Különösen a Mile- 
sovecen és a Dubnik-hegy oldalában találhatók ilyenek nagyobb számmal.

Figyelemreméltó, hogy a mediterrán konglomerátum a 440 m ma
gasságú Velka Pec-hegy tetején padjainak szintes fekvése ellenére sokkal 
élesebb tarajt ad mint a környékbeli dolomit vagy a mészkőrétegek. 
Ennek okát elsősorban a mediterrán konglomerátum anyagának külön- 
neműségében látom. A tömött, szilárd, kevéssé málló dolomitanyagú 
breccsa még jobban ellen tudott áltani az erózió munkájának, mint a laza 
durva konglomerátum.

Fiatalabb tengeri üledékek. (Pliocén ?)

A  mediterránnál fiatalabb tengeri üledéket ezideig tárgyalt vidé
künkről nem sikerült kövületek alapján kimutatnom. Verbó és Prasznik 
körül látható laza homokkő és agyag kibúvások, melyeket Stur pontú-
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siaknak jelöl, lehetséges, hogy szintén a mediterrán tengerparttól távolabb 
képződött lerakódásoknak felelnek meg. E kérdés mindenesetre még el
döntetlen és megoldásra vár.

Pleisztocén.

A lösz, mely bár csak kisebb területeket borít, szintén megvan vidé
künkön. Különösen a jókői mélyedésben, valamint a Dejte— Verbói triász
vonulatnak a Vágvölgy felé eső liankás lejtőin. De magában a hegység
ben is 460 m magasságban a dolomitplatón is gyakran lehet találni lösz- 
foltokat. A  lösz főtermőhelye kétségkívül a Yágvölgyi Pöstyénnél kez
dődő depresszióban van. Az erdőborította wetterlingi mészkő alkotta 
Siroka pagonyban néhol sárga erdei agyag borítja a felszint. Keletkezé
sére nézve ugyanazt vallom, mint a lösznél, t. i. hogy ez sem annyira a 
mészkő málladéka, mint inkább eolikus eredetű.

A  Jablánc— Praszníkí tríászhegység idősebb kőzeteinek 
rokonsága és azok kora*

Az ismertetett triászképződmények pontosabb korának és szintezé
sének megállapítására nézve bizonnyal döntő befolyású a karniai mész
kövekből meghatározott fauna. Ebből és a hegyszerkezeti viszonyokból 
merített tanulságok arra mutatnak, hogy vidékünkön a mészkőalpesi 
triász anisusi, ladini, karniai, sőt esetleg még a norikumi emelet alsó 
részébe tartozó képződményeivel van dolgunk.

Mielőtt leírt képződményeink távolabbi rokonságának tárgyalására 
térnénk, hasonlítsuk össze azokat előbb az újabban VETTERS-től jól ismer
tetett Fehérhegység hasonló kőzeteivel. Az eddig is követett összehason
lítások arra a következtetésre vezetnek, hogy a raehsthurni és wetterlingi 
mészkő, meg a fehér dolomit hasonló fáciesben vannak jelen mindkét hegy
ségben, úgy, hogy azokat egyazon övbe is számíthatjuk.

V e t t e s s  ismertetése szerint a Fehérhegységben a triászöv legelső 
tagját a Pernek— Losonci ballensteini fáciesű liászkori tűzköves mészkőre 
települő werfeni rétegek alkotják, amelyek a mi vidékünkről már teljesen 
hiányzanak. A  werfeni rétegek fedőjét a Rachsthurn hegygerincen a róla 
elnevezett raehsthurni mészkő, amelynek korát kövületek hijjában, V e t 
t e ss  éppen imént említett fekvése után ítélte meg, s az anisusi emeletbeli 
guttensteini mészkővel egyeztette. A  fentebb tárgyalt hegyvidék szel
vénye, miként a fenti leírásból kiviláglik, a V e t t e r s -óvel azonos rach- 
sthurni mészkővel kezdődik. A raehsthurni mészkő kelet felé a Wetter-
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lin g  h e g y g e r in c  d éli olda lán  fok ozatosan  el v ék on y od va  k iék előd ik , ú g y , 
h o g y  itt a w erfen i rétegekre k özvetlen ü l >a w etter lin g i m észkő te lepü l; am it 
V e tte r s  tek ton ika i k örü lm én yek re  vezet v issza.

A  Fehér-hegységben a wetterlingi mészkövet több helyütt az ú. n. 
havranaskalai mészkő fedi, amely képződmény, úgy látszik, a mi vidé
künkről hasonló vastag kifejlődésben hiányzik. A  Jablánc— Praszniki- 
hegységben ugyanis a wetterlingi mészkövet közvetlenül a fedőben, végtől- 
végig a fehér dolomit követi.

A  wetterlingi mészkövet V etters  a benne található algák és Gyro- 
porella aequalis G ö m b . alapján a Mészkőalpok wettersteini és reichenhalli 
mészköveivel állítja párvonalba, mely adat a fent jellemzett vidék sztrati- 
grafiai viszonyait a legjobban megvilágítja.

Ez évben alkalmam volt a Fehér-hegységet egy kétnapos kirándulás 
alkalmával meglátogatni. A  Burián és a Wetterling hegygerinc között a 
Scbarfenstein-várrom alatt kibukkanó s V e t t e r s -tői lunzi homokkőnek 
jelzett képződmény, hasonlatosságával azt a látszatot keltette bennem, 
hogy az a werfeni rétegeknek egy pikkelyes feltörés nyomán felszinre 
bukkanó ismétlődése. Ezt a nézetet megerősíti az a körülmény is, hogy 
a Wetterling- és Burián-hegygerinc közötti víznélküli mély völgyet tek
tonikus jellegűnek véltem felismerhetni, de az is, hogy a rachsthurni 
és havranaskalai mészkő között legtöbb helyen alig van különbség. Ugyan
csak e mellett tanúskodik az is, hogy a Hlavinán és Obiadon a wetter
lingi mészkövet a fehér dolomit fedi, és Jávorovy és Sándorfalú közt 
a wetterlingi mészkő is újra megismétlődik. Az említett viszonyok 
mindarra a V ETTERS-től sem teljesen kizárt gondolatra mutatnak, hogy a 
havranaskalai és rachsthurni mészkő egyazon képződménynek felelnek 
meg, úgy, hogy a havranaskalai mészkő csak az utóbbi pikkelyes meg
ismétlődése volna. E kérdés eldöntése végett is a Fehérhegység még újabb, 
részletesebb felvételre és kövületgyűjtésre -szorul. A  kérdés tisztázása előtt 
a V e t t e r s - féle felfogás mellett foglalok egyelőre én is állást, hogy t. i. 
a Fehérhegységben a lunzi homokkő a wetterlingi mészkő és a havra
naskalai mészkő között foglal helyet.

Jablánc— Praszniki hegységünkben a fehér dolomitra telepedő lunzi 
homokkő fedőjét a kövületes carditás mészkövek alkotják, melyek egy 
része a benne talált Ostrea montis caprilis K lipst . alapján az opponitzi 
mészkővel egyeztethető. Nincs kizárva tehát, hogy a Fehérhegység hav
ranaskalai mészköve az utóbbi képződmények hasonmása. Erre valló 
körülmény volna az is, hogy Harádicst-ól északra a Holdowsky-malomnál 
torkoló völgyben a carditás rétegek legfelső részében a havranaskalai 
mészkőre emlékeztető sötét kókesszürke mészkövet találtam. Vidékünkön 
a carditás mészkővonulatot széliében-hosszában az arra konkordánsan
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rátelepülő felső dolomit fedi, amely eszerint az opponitzi, de valószínűb
ben a már a norikumi emele.tbe tartozó dachsteini dolomitnak felel meg.

Nehezen magyarázható az a körülmény, hogy míg a Fehérhegység
ben a Innzi homokkő fekvője a wetterlingi mészkő, addig a mi vidékünkön 
a Innzi homokkő és a wetterlingi mészkő között az alsó fehér dolomit közbe
települ. Lehetséges, hogy a fehérhegy ségi wetterlingi mészkő felső része 
nálunk már mint dolomit van kifejlődve, amelyhez hasonló esetekkel a 
Mészalpok wettersteini mészkövénél is találkozunk. Kevésbbé valószínű, 
hogy. a Fehérhegységben az alsó fehér dolomit tektonikai okok következ
tében hiányzik. Nemcsak a mészkőalpokban, de a Fátra és Kriván1) szub- 
tátrikus fáciesében is hasonló körülményekkel állunk szemben, t. i. hogy 
a dolomit közreveszi a carditás, illetve a lunzi rétegeket.

A  Fehérhegység és az ennek folytatását tevő Jablánc— Praszniki- 
hegység triászöve megfelel az északi Mészkőalpok hasonló fáciesű triász
övei folytatásának; amint arra derék munkáikban V e t t e r s1 2) és K öbér3) 
is rámutattak.

A  kövületek alapján kimutatott opponitzi mészkő fellelése újabb 
erős bizonyítékkal támogatja az előbbi szerzőktől kimutatott imént em
lített nézetet. K öbér előbb idézett munkájában [id. h. 24. (368 old.)] az 
Északnyugati-Kárpátok e részének triászképződményeit az általa több 
részredőre osztott mészkőalpesi öv ú. n. ötschi redőjével állítja elsősorban 
párvonalba, ami a hozzá fűzött tektonikai elméletektől eltekintve, való
színűnek látszik.

A  Jablánc— Pnaszniki- (triász) hegység magvát tevő képződmények 
a 161. lapon mellékelt táblázat szerint állíthatók párvonalba a Fehérhegy
ség és a Mészkőalpok hasonló képződményeivel.

A  régi STUR-féle átnézetes geológiai térképen többféle helyreiga
zítást, illetve változtatást kellett eszközölnöm. S tur  hegységünk idősebb 
dolomit és mészkőképződményeit alsó krétakorúnak, neokoimnak vette; 
valószínűleg azért, mivel azokra a hegység északi peremén mindenütt kon- 
kordánsan a gosauképződmények települnek. Már 1874-ben G ü m b e l , majd 
meg 1878-ban H a n t k e n  reámutattak arra, hogy e képződmények kifejlő
désük és a bennük található Gyroporellci nyomok miatt inkább a triászra, 
mint a neokomra emlékeztetnek. V etters  1904-ben, valamint K öbér  is 
1912-ben mellettük foglaltak állást és e nézetet tektonikiailag is igazolták.

A  régi térképen a Harádicstól a Fajnori országútvölgyig, a mintegy

1) U hlig V .: Geologie des Fátragebirges; Denksckr. d. Akad. d. Wiss. Wien. 
Bd. LXXII. S. 523. 1902. és Bau und Bild dér Karpathen. S. 672. Wien, 1903.

2) Vetters ( u . Beck) : Zűr Geologie dér Kleinen Karpathen. Loc. cit. S. 67.
3) K öbér L.: Deckenbau dér östliclien Nordalpen; Denkschr. d. Akad. d. Wiss. 

S. 24. 1912.
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8 km hosszú vonalon követhető lunzi homokkő és opponitzi mészkövek 
nincsenek kijelölve, hanem helyettük dolomit szerepel. Harádicstól a Vy- 
soka hegygerincen délnek húzódó wetterlingi mészkő; továbbá a Jókő 
(Dobravoda) feletti wetterlingi mészkőelőbukkanás a Velka Pectől délre 
eső Őrlővé skala fehér mészköve és barna algás mészköve miatt hiányza
nak a SriTR-féle térképen. Téves a régi térképen eocénnek festett lajda- 
irtványi és berezóvidéki márgák jelzése is, mivel e képződmények a gosau- 
nak felelnek meg, miként azt a belőlük előkerült fauna után megállapít
hattam.

Az Ó szom bat1)— M íava— N em esváralja2) vidéki szirtvonulat*

Ide az Ószombat, Túrréte (Turoluka), Miava, Ó-túra, Morvamogyo
ród (Morva Lieszkó), Nemes várai ja helységek által meghatározott hegy- 
láncolat tartozik. Az Otura— Nemes vár alj a közti vidék mzirtöve az óturai 
beszakadással el van választva az Óturától Ószombatig terjedő szirtijétől, 
mindamellett mindkettő geológiai tekintetben ugyanahhoz a láncolathoz 
tartozik és együttvéve a kárpáti szirtöv legnyugatibb részéül szolgál. 
Eddigi felvételeim alkalmával elsősorban az Ószombat— Miava közti 
hegyvidékkel foglalkoztam behatóbban, úgy, hogy mostani jelentésemben 
csak e vidék rövid leírására szorítkozom. A  szóban levő hegyvidék, elte
kintve a takarómozgás magyarázatától, az előbb tárgyalt Jablánc— Prasz- 
niki- (triász) hegységnek a sztratigrafiai értelemben vett fedője. Az utób
bit alaphegységnek tekintve, az alap- és fedőhegységet a 10 km széles 
berezó— óturai gosau-öv választja el. A  Jablánc— Praszniki-hegység me
zozoikum magvában a legfiatalabb képződmény a norikumi emeletnek meg
felelő felső fehér dolomit. Az Ószombat— Miavai hegyvidék szelvénye 
pedig a felső triász rhatiai emeletébe tartozó kösseni rétegekkel kezdő
dik; tehát a legnagyobb valószínűség szerint megvan a sztratigrafiai foly
tonosság a két hegységben.

A  kösseni rétegek nyugaton legelőször Berencs-várromtól délre eső 
Slesaci nevezetű házaktól ÉK felé a szántóföldön bukkannak elő, ahol mint 
világosszürke mészkövek vannak kiképződve. Béréncsvártól kelet felé egy 
időre nyoma vész a kösseni rétegeknek, amit nem annyira hiányuknak, 
mint inkább csekély vastagságuknak és rossz feltárásuknak tulajdonítok. 
Legközelebb Berencsvárhoz Miavától keletre Sladeckovjánál, Paprodnál a 
Kori hrbet-en találtam meg ezeket. Belőlük az előbbi lelőhelyeken sike
rült Cardium austriacum H a u e r , Terebratula gregaria S uess vezérkövii-

*) A térképen Szobotiszt.
2) A térképen Nemes-Podhrágy.
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leteket gyűjtenem, kívülük még gervileákat, mytilusokat és terebratu- 
lákat gyűjtöttem, de ezek még pontosabb meghatározásra várnak.

A  kösseni rétegeket követő liászkori foltos márgák a hegyvidék 
egyik legvastagabb képződményét alkotják. A  foltos márga a felszínen 
többnyire fehéres kékes; ha mállott, úgy sárgás színű. Szétütve láthatók 
benne a kerek, kékes, keményebb bitumenes foltok, amelyek a kőzet nehe
zebben oxidálódó részeinek felelnek meg, melyek organikus zárványokra 
vezethetők vissza, A  foltos márga Ószombattól Morvamogyoródig (Morva- 
Lieszkó), sőt azon túl Trencsénig kevés megszakítással csaknem minde
nütt követhető. Nyugaton az első kibukkanását az Ószombattól alig 3 
km-re nyugatnak fekvő Slezaci nevezetű házaknál találjuk. Innen kezdve 
egyre szélesebb övben kiterjedve és a Berencsi-várhegyet is magában fog
lalva halad kelet felé, miközben a szirtvonulat déli tarajos peremét képező 
mediterrán konglomerátum-takaró reáborul. Általában véve a mediterrán 
konglomerátum alkotta Stary hrad— Kamene orola, a Benkovice képezte 
tarajos gerincek és a velük szemközt levő Lipov-hegygerinc közti völgy
ben van jól feltárva, de nemcsak itt, hanem a Berencsi-várhegyen és a 
Miavától 1 km-re délre, a berezói országútmenti 409 m-es hegygerincen is 
megtaláljuk. Turréte és Berencsváralja között a szirtvonulat északi pere
mét alkotó hegyiéncolatban új Övét alkotva ismét előbukkan a liász foltos 
márgája. Az alsó és felső foltos mészkő között, többnyire velük konkor- 
dánsan, gosaukonglomerátum települ közbe, amiből azt következtetem, 
hogy itt egy új feltörés mentén a gosaukonglomerátum és vele a foltos 
márga pikkelyes megismétlődéséről van szó. Miavától kelet felé a foltos 
mészkő többnyire kiékelődik; csakis Dugovja és Mikovja közt bukkan kis 
terjedelemben elő. Az óturai völgy katlan és Morvamogyoród között is 
hiányzik, csupán az utóbbi helység felett az Osztry hegyoldalon, továbbá 
a Tuckovee-hegytől keletre eső felső krétakorú hippurites-mészkő sziklák 
aljában bukkan elő. Morvamogyoródtól keletnek a Dubravka-hegyen újra 
nagyobb vastagságot és kiterjedést ölt, majd kisebb pikkelyekben Tren- 
csénen túl csapásban követhető. Miava és Morvamogyoród közti hiányos
ságát, az óturai depressziót okozó beszakadáson kívül annak is tulajdo
níthatjuk, hogy itt a iszirtöv egy része délkelet felé a Nedzo-hegység 
triászövére tolódott.

A  foltos márga kora az alsó liásznak felel meg, amit az eddig be
lőle gyűjtött, Arietites, Harpoceras-töredékek, valamint Vhylloceras cf. 
tenuistriatum Menegh. és Vhylloceras Vadászi n. sp. alapján állíthatok. 
E kövületeket nagyobbrészt a Berencsi-várhegyen gyűjtöttem. Feltűnő, 
hogy ugyancsak a Berencsi-várhegy foltos márgájából Stue D. neokom 
kövületeket említ, melyek alapján ugyanő az egész Berencsi-várhegyet ké
pező márgarétegeket neokomnak veszi, sőt azt adott szelvényén fel is tűn
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teti (S tur  D.: Geol. Übersichtsaufnahme des Wassergebietes dér Wuag
u. Neutra. S. 74.). Hogy ezen ellentétes eredményekre némi fényt derít
hessek, megtekintettem Bécsben a STUR-tól a Berencsi-várhegyen gyűjtött 
kövületek egy részét. Sajnos, a STUR-féle nyugatkárpáti gyűjtés nagy része 
ládákba csomagolva, hozzáférhetetlen helyen van. Mindamellett sikerült 
feltalálnom STUR-nak a Berencsi-várhegyről említett neokom ancylocera- 
sait, melyek kőzetéből határozottan megállapíthattam, hogy azok csakis 
az aptychusos fehérszínű, tithonkorú márgás mészkőrétegekből származ
hattak, amelyek eddigi ismereteim szerint a Berencsi-várhegyen magán 
hiányzanak és hozzá legközelebb a tőle északra fekvő, ú. n. Herválske- 
hegygerincen lépnek fel. Valószínűnek tartam, hogy S tur  ancylocerasa és 
egyéb neokomnak vett kövületei is az utóbbi helyről származnak.

A  foltos márgát helyenként, így a berencsi várhegyről a S c h m e r - 
ziNGER-malom felé vezető gyalogút mentén, a Hervalske-hegy déli olda
lán fehér, rózsaszínű, avagy sárgás crinoideás breccsa követi a fedőben; 
ugyanezt a képződményt Berencsváraljától nyugat felé is megtaláltam, 
ahol szirtszerűen izolált sziklákat alkot. Kelet felé csapásban, sajnos, 
nem volt tovább nyomozható. E képződményt S tur  is megemlíti,1) azt 
feltételesen a vilsi rétegekhez számítva. Mivel benne ezideig még semmi 
nyomravezető kövületet nem találtam, csupán a fekvés viszonyaira tá
maszkodva, amennyiben a foltos márga és a vörös tűzköves mészkő közt 
foglal helyet, korát hasonlóan Hasznuk gyanítom, úgy, hogy nézetem 
szerint nem annyira a vilsi, mint inkább az ehhez hasonló fáciesű hier- 
latzmészkővel állítható rokonságba. Az is lehetséges, hogy a crinoideás 
kifejlődésű breccsás gresteni rétegekkel állunk itt szemben.

V a d á s z  M. E l e m é r  egyetemi adjunktus úr szíves volt az utóbbi meg
lehetősen jó megtartású, de kipreparálásra szorult példány meghatározását 
vállalni, amiért neki e helyütt is köszönetét mondok. V a d á s z  a következő- 
képen számol be meghatározásának eredm ényéről:

A „Ph. Loscombi Sow. alakcsoportjának jellegeit mutató alak kétség
telenül új típust képvisel, mely legközelebb áll az alakcsoport típusához, a 
Ph. Loscombi Sow. sp-hez. Egészen lapos alakja, keskeny keresztmetszete, 
kivékonyodó, csaknem éles, de mégis határozottan letompított külső oldala 
adják leginkább az említett fa jtól megkülönböztetett jellegeit. Kamravar
ratai és díszítése egészen a Ph. Loscombi Sow. sp-re utal. Tekintve, hogy a 
Ph. Loscombi Sow. sp. a középső liász alsó részére ( f )  jellem ző, ez itt emlí
tett, hozzá legközelebb álló új típust is erre az emeletre jellemzőnek tarthat
juk, annál is inkább, mivel egyrészt az egész alaksor a középső liászt jellemzi, 
másrészt a társaságában levő egyéb fajok is igazolják ezt a kormeghatá
rozást. A Ph. Loscombi Sow. sp. alaksor eddigi ismerteink szerint a közép
európai juraövre jellemző és azonkívül eddig nem ismertük. A mediterrán 
juratartományban tehát ez az első képviselője, amely annál is érdekesebb, i)

i) Id. h. 77. old.
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mivel a foltos márga rétegösszlet, amelyből kikerült, ezenkívül is nagyon 
erős középeurópai vonatkozásokat mutat.‘ ‘

A foltos márgát, illetve a crinoideás breccsát fedőjében kis vastag
ságú, tömött vöröses mészkő követi, amely nagyon hasonlít a ISTedzó- 
hegység, továbbá a vágbesztercei Manin-hegység vörös szirt-mészkövéhez 
(Klippenkalk). A vörös mészkő sincs mindenütt jelen. Ezidedg csak a

Hradske-hegyen, továbbá a Turrétótől délnyugatra eső völgyben talál
tam meg.

Az utóbbi két képződményt, vagy ha azok hiányzanak, a foltos 
márgát a fedőben sötétszürke mészkövek és sötétszürke, palás, meszes 
homokkövek követik, amelyekben tűzköveket is lehet találni. Liászkorra 
mutató Belemnopsis-töredékeken kívül egyéb kövületet ezideig még nem 
találtam benne. Dacára csekély vastagságának, az egész hegyláncban 
csaknem mindenütt követhető. Jó feltárásban a Hervalske Drevinsky-
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hegyeken, továbbá Turrététől délre a 398 m-es magassági pont alatt Holice- 
nél, továbbá a Miavától keletre eső Sladeckovjánál találtam meg e kép
ződményt. De nemcsak itt, hanem Morvamogyoród felé, sőt azon túl is 
általában mindenütt jelen van.

A  posidonomiás palák többnyire az előbbi képződményt követik, 
bár néhol, így a Turrététől délnyugat felé eső völgyben a 398 m-es 
pont alatt, a vörös tűzköves mészkőrétegek között bukannak elő, úgy 
hogy eredeti -sztratigrafiai elhelyezkedésük még felkutatásra vár. Kőze
tük szürkés színű lemezes márga, amely ráütésre levelesen szétesik. Nem
csak az ószombat— miavai szakaszban, hanem a szirtöv egyéb helyein 
is csaknem Trencsénig előbukkannak helyenként, de csekély pár méter 
vastagságuk miatt csapásban állandóan nem igen követhetők. Csaknem 
mindenütt tártál maznak posidonomiákat, amelyekben a Posidonomia 
Bronni GoLDF.-t véltem felismerhetni. A  S c h m e r zin g e r -malom felett a 
Hervalske-hegyen, annak északi oldalán két, barázdával ellátott, a Phyl- 
loceras tatricum P usch . alaksorba tartozó phyllocerast is találtam a pa
lákban. E kövületek után Ítélve ez a képződmény a legtöbb valószínű
séggel felső liász vagy alsó dogger korúnak tekinthető. Mivel a leírások 
után ítélve rendkívül hasonló a sváb bolli és az ezekkel egyező mészkő- 
alpesi posidonomiás felső liász palákhoz, ezekkel állíthatjuk főleg pár
huzamba.

A  vörös tűzköves mészkő többnyire fedi a sötétszürke mészkő- és 
homokrétegeket, bár néhol a posidonomiás palákat is közreveszi. Meg
lehetősen nagy vastagsága és keménysége okozza, hogy ez alkotja a 
hegység legmeredekebben kiemelkedő, élesen szembeötlő hegygerinceit. 
Aptychusokat szép számmal gyűjtöttem belőle Holice falucskánál a már- 
gásabb rétegekből. Mondhatni, a szirtöv e részén, végig az egész hegy
ségben Ószombattól Trencsénig kevés megszakítással mindvégig csapás
ban követhető és többnyire a szirtvonulat magasabb északi peremét 
alkotja. E képződmény korára nézve aptychusokon kívül ezideig semmi
féle adatot nem szerezhettem vidékünkön. Rétegei között néhol, így a 
Turrététől délre vezető völgy jobb oldalán, Holice alatt barnás crinoidea 
breccsa települ, amelyről lehetségesnek tartom, hogy doggerkorú. Való
színű, hogy a kárpáti szirtöv és a Mészalpok jurakorú tűzköves mészkövei
vel és crinoideás dogger rétegeivel állítandók mindenekelőtt párhuzamba 
e képződmények.

A  titkon mészkő szirtövünk legészakibb alacsonyabb szirtes lán
colatát építi fel. Nagyjában kétféle kőzetféleséget mutat. Alul vannak 
a téglavörös, vékonylemezes, kevés tűzkövet és kvarcot tartalmazó már- 
gák, melyek közvetlenül, konkordánsan települnek a vörös tűzköves mész
kőre. Benne tithonkorra valló aptychusokon kívül Aptychas lamellosus
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P a r k ., több, a Terebratula (Pygope) cliphya C o l . és Terebratula trian- 
gulus L ám . között álló Terebratula töredéket találtam, melyek ugyan
csak a tithonkorra vallanak. A vörös márgák felett többnyire éles határ
ral tömött fehér, kalciteres, finom szemű márgás mészkő következik,, 
amelyben ugyanazon terebratuláfcat és aptychusokat találtam, mint a 
tithonbeli vörös márgákban. E rétegek Ószombattól Ótúráig eléggé vas
tag kifejlődésben, többnyire jól feltárva követhetők. A  Turrététől délre 
eső völgyben, Holice alatt, Pili falucska felett, majd meg közvetlenül 
Miavánál, kitűnő feltárásokban tanulmányozhatók e rétegek. Közvet
lenül Miava község felett, ahol a szirtláncolat megtörik és nagyon meg- 
keskenyedik, csakis a tithonrétegek vannak jelen. Az itteni szirtben 
kitűnő feltárásban megfigyelhető, amint a kisebb ellenállású vörös már
gák be vannak gyűrve a fehér-kékes keményebb márgás mészkövek alá, 
amelyek hasonlóan erősen roncsoltak. Ugyané helyen több aptychust és 
két cliphya-tipusú terebratula-töredéket is találtam.

Kelet felé Miava és Lubina közt a tithon-mészkő kiékelődik és 
csak az Óturától északra eső Brezina-hegyen bukkan elő újból, ahol 
a Javorina-hegy alatt szirttarajt alkotva, széles övben a Klanecnica- 
völgyig húzódik, miközben fáciesében is erősen elváltozik. A  térképen 
juramésznek jelölt képződmény itt sokat veszít márgás jellegéből és ke
mény, tömött, kékes-vörös foltokkal biró mészkővé alakul át. A  Klanec- 
nica-völgy mentén Dedikecbnél több Belemnitest, Terebratulát, egy Phyl- 
loceras és egy Perisphinctes töredéket gyűjtöttem belőle.

A neokomkorú foltos márgák, melyek a Nedzó-hegység folytatá
sában jelen vannak, eddigi kutatásaim alapján szirtvonulatunkból hiány
zanak.

A gosaurétegek is résztvesznek a szirtvonulat e részének felépíté
sében, amennyiben osztoznak az idősebb mezozóos rétegek általános 30—  
50°-os északnyugati dülésében. Többnyire az idősebb harmadkori réte
gekkel együtt vannak összegyűrve, amelyektől biztosan sehol sem vá
laszthatók el. Kiterjedésük elég nagy, különösen Ószombat és Miava kö
zött, ahol többnyire a foltos mészkővonulat, illetve a foltos mészkő és a 
vörös tűzköves mészöv közé ékelődnek, miközben a Benkovice-heggyel 
szemben fekvő szirtgerinceket képezik, amelyek egészen Miaváig húzód
nak. De nemcsak a szirtöv déli, hanem északi részében is Holicetől dél
nyugatra, továbbá Skaritkaci mellett a Dronisku-hegy tetején, továbbá 
a Hervalske-hegyen is föltaláljuk az aprószemű gosau konglomerátumot 
avagy homokkövet, amely helyeken ezek, mint a legtöbb jel mutatja, a 
foltos mészkő és a vörös tűzköves mészkő közé begyűrődtek.

Szirtvonulatunk legérdekesebb képződményei közé tartoznak azok 
a még felderítésre váró óharmadkori rétegek, amelyek bővebb tárgy alá-
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sát a berezó— óturai gosauöböl képződményeinek leírásánál adom. A 
legnagyobb valószínűség szerint a gosaurétegek, mint egyazon tenger
beli üledékek élesebb határ nélkül mennek át az alsó eocén képződmé
nyekbe, amelyekkel együtt azután a fiatalabb harmadkorban gyűrődést 
szenvedtek. Többnyire az így egyszerre összegyűrt gosau-tercier rétegek 
alkotják a bázist, amelyen a szirtöv ószombat— miavai vonalán a foltos 
márga konkordánsan fekszik. Sajnos, e rátelepülést csak kevés helyen, 
a csekély számú völgyárokban figyelhettem meg, mert a szirtvonulat 
déli peremén az említett települést Ószombattól Miaváig a Stary hrad-ot, 
Kamenát és a Benkovice-gerincet képező mediterrán konglomerátum 
alkotta éles, majdnem egységes gerinotaraj elfedi. A  csaknem vízszintes 
7— 8 órás dülésű mediterrán konglomerátum alól néhol előbukkanik a 
gosau-óharmadkori konglomerátum, amelynek érdekes jellemzői a hatal
mas tuskóalakú korállmészkő-zátonyok háznagyságú sziklái. Ilyen mész
kősziklákat ezideig a berencsi várhegytől délnyugatra a Stary hradon, 
a Benkovice-hegyen, a mediterrán konglomerátum alól fakadó forrásnál 
400 m magasságban és a Miavától délre eső 374 m-es ponton, majd meg 
Óturánál találtam. Ezeknek az exotikusoknak látszó izolált mészkőszik
láknak a kőzete mindenütt ugyanaz a tömött, fehéres korállmészkő, 
amelyben temérdek korállon kívül Terebratula, Ostrea és Rhynchonella 
nyomok is láthatók. Ez a mészkő főleg a strambergi mészkőre emlé
keztet, amely az egész környéken nagyobb kiterjedésben szálban isme
retlen. Zavarba ejtő az a körülmény, hogy a Stary hradon az izolált 
mészkősziklák körül temérdek, merőben idegen kőzetszövetű —  melafir 
labradorporfiritet, fingni szemű biotit-gránitot, vörös homokkövet (permi, 
werfeni homokkövet, wetterlingi mészkövet stb. stb.) tartalmazó —  kon
glomerátum kimállott nagy görgetegei hevernek. E körülmény azt a 
nézetet kelti, mintha az itteni hatalmas mészkősziklák is a konglomerá
tumhoz tartoznának. Ezt a lehetőséget azonban a látszat ellenére is az 
Öturánál tapasztalt viszonyok alapján ezidőszerint tagadásba kell ven
nem. Eldöntésre vár még a konglomerátum kőzete és a tektonikai hely
zete alapján az a kérdés is, hogy az itteni durva konglomerátum a Baty- 
kora-n és a Siroke Bradlón előbukkanó gosau-ótercier óriás konglomerá
tumnak fel el-e meg, vagy pedig a görgetegek csak a mediterrán konglo
merátumnak rendes kísérőit, az abráziós görgetegeket képviselik. Ha az 
utóbbi eset áll, úgy valószínűbb, hogy a Stary-hradi mészkősziklák, a 
gosau-ótercier foraminiferás breccsában magános szirteket képező korall
zátonyoknak felelnek meg, melyek a lazább breccsarétegek erodálódása 
következtében mint idegenszerű mészkőtömbök egyes kövekben maradtak 
meg, amelyek most látszólag a mediterrán durva konglomerátum tarto
zékául tűnnek fel.



<29) FELVÉTELI JELENTÉS. 169

Az eocénréteg ehet nummulitesek alapján ezideig az Ószombat és 
Ótura közti szirtvonnlatban még nem sikerült kimutatnom, bár, mint 
azt a gosaurétegeknél említettem, jelenlétük csaknem bizonyos, de a 
gosaurétegektől csak nehezen határolhatok el. Kétséges a S c h m e r zin g e r - 
malom felett, a Hervalske-hegy oldalában kibukkanó, jól rétegzett szürke 
homokkövek kora is, amelyek már nézetem szerint a beszkid öv felső 
hieroglifás rétegeinek felelnek meg.

Mediterrán rétegek. Ennek az emeletnek kőzetei vidékünkön mint 
finom szemű konglomerátum avagy homokkő szerepelnek, amelyeket 
néhol, úgymint Miavától délre Babiary és Turréte közti dülőút hágóján, 
meg Belansaci falucskánál, durva mészkő, melafir, gránit stb. alkotta 
görgetegek is kisérnek. Lehetséges, hogy a Stary hrad hasonló görgetegei 
is ide és nem a gosau-ótercier rétegekhez tartoznak. Feltűnő, hogy a me
diterrán rétegek a szirtöv e részén és annak déli peremén az eróziótól csak 
kevés helyütt megszakított, 400— 460 m magas, éles gerinctarajt alkotnak. 
Különösen a Benkovice-hegy tetejéről tekintve megkapó ez az izolált me
diterrán rétegek alkotta gerinc, amely, eltekintve attól, hogy fiatal, csak
nem vízszintesen települő, csekély, 7— 8h-ás irányban hajló képződmé
nyekből áll, tényleg valamely takaró-homlokot juttat eszünkbe. Valószínű, 
hogy a hegységnek ez a mediterrán rétegek alkotta északi pereme az innen 
dél felé húzódó mediterrán tenger partvonalának felel meg.

A  pliocén rétegek hiányoznak vidékünkről. A  Stary hrad-tól délre 
Oszombat és Berencsbukóc között S tu r  ugyan congeriás homokot és agya
got jelöl széles kiterjedésben, aminek a helyességét azonban kétségbe kell 
vonnom. Az ehelyütti finomabb szemű konglomerátumokat és homokköve
ket én a mediterrán tengerparttól távolabbi lerakódásoknak tekintem, 
annál is inkább, mivel congeriáknak itt nyoma sincs. Belansaci és Basnari 
falukat összekötő dülőút felett a sárgás kemény homokkőből a következő 
faunát sikerült kikalapálnom, melynek meghatározásáért dr. V ogl V i k 
tor geológus úrnak tartozom köszönettel:

Pecten Beudanti B a s t .
Ostrea digitalina D ub .
Ostrea flabellula L ám .
Cárdium sp.

E többnyire rossz megtartású kőbelek az alsó mediterrán rétegek 
jelenlétére vallanak. A  Stary hradon a finomabb konglomerátumból vi
szont alveolina keresztmetszeteket sikerült kipreparálnom, amelyek szin
tén inkább az alsó mediterrán tenger lerakódásaira, mint eocénra lát
szanak utalni.

A  pleisztocént sárga agyag és lösz képviselik. A  Kamenek skala 
és Drwnsky-hegy közti erdőségben különösen nagyobb kifejlődéshez jut
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a lösz; de nemcsak itt, hanem általában a szirtláncok közti völgyek
ben is (pl. Miavától délre) mindenütt megtalálható kisebb-nagyobb vas
tagságban.

Az ószombat— miavai hegység, de általában a szirtvonulat innen 
egészen Trencsénig, orografiai tagoltságában igen elüt a jablánc— prasz- 
niki, avagy a Fehérhegységétől. Míg utóbbiak erősen letarolt fennsík
szerű, szélesen elterülő középhegység típusát nyújtják, addig a miavai 
vonulat egymással párhuzamos, meredek dombok és hegyek alkotta, 
számra négy-öt gerincből álló lánchegység képét mutatja, ami némileg 
az alsó-ausztriai Előalpok északi részének orografiai viszonyaira emlé
keztet,1) Míg Ószombat és Ótura között a lánchegység csak kevés meg- 
szakítottságot mutat, addig kelet felé Óturától Trencsénig terjedő sza
kaszon az egymással párhuzamos láncok az ezekre merőleges törésvona
lak és az ezt követő erózió hatása következtében szertefoszladoznak, úgy 
hogy itt hegységünk keleti folytatása, különösen déli részén, a Yágvölgy 
felől szirtes jelleget ölt.

Szirtvonulatunk a jablánc— praszniki hegységhez hasonlóan mu
tatja a fiatal harmadkorba (felső mediterrán) tehető erős abrázió nyo
mait, amennyiben a szirtláncok, illetve az egyes szirtek tengerszin feletti 
magassága szintén 430— 460 m közt váltakozó egységes képet ad. Ennek 
dacára az abrázió itt mégsem jut oly erős mértékben az orografiai tagolt
ságban kifejezésre, mint a jablánc— praszniki hegységben, minthogy itt 
a hegy alakulatokban a tektonikai szerkezet fiatalabb mozgások révén is 
nagyobb mértékben befolyásolta a felszinalakulatokat.
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Az ebben a táblázatban egyelőre csak feltételesen összeállított ré
tegsorozat még kövületgyűjtés és tektonikai kutatáson alapuló beható 
vizsgálatra szorul. Az egyes tagok egymáshoz való viszonyát és az itt 
fenntartással jelzett korát több esetben még magam is kétségesnek tartom. 
Tekintve, hogy szirtvonulatunk kőzetei kövületben aránylag nem szegé
nyek, reményem van arra, hogy kövületgyűjtés alapján nemcsak az itteni, 
hanem a Kárpátok egyéb részei hasonló szirtképződményeinek korára is 
fényt lehet majd derítenünk.

Kőzetrokonsága után Ítélve, szirtvonulatunk kőzetei erősen elütnek 
a Tátra, de általában az északi és északkeleti Kárpátok ÜHLiG-tól ismer
tetett szirtképződményeitől és sok tekintetben inkább az Előalpok liász- 
jura-tithon képződményeivel mutatnak erősebb rokonságot. Elsősorban is 
a GEYER-től leírt Enns és Ybbs-völgyi mészkőalpok hasonló képződmé
nyeire gondolok itt, amelyek nemcsak fáciesükben, de szerkezeti viszo
nyaikban is hasonlatosak a fentebb tárgyaltakhoz.1)

A Nedzó-hegység.

A Nedzó-hegység geológiailag nagyjában a jablánc— praszniki és 
az Ószombat— Nemesváralja vidéki szirtvonulat keleti egyesülése. Kép
ződményeit tehát ezen hegységek triász- és jurakori képződményei alkot
ják, amelyek azonban az előzőkhöz képest kisebb-nagyobb fáeiesbeli el
téréseket mutatnak. Fáeiesbeli okok miatt a szorosabb értelemben vett 
Alsóbotfalutól Csejte és Alsóvisnyóig terjedő Nedzóhegységen kívül, 
ennek déli folytatását: a Borsós (Hrachovistye), Karaj (Krajna), Prasznik, 
Csipkés (Sipkove), Császtó (Császtkóc) és Csejte helységektől határolt 
hegyláncolatot is ideszámítom.

A tulajdonképeni Nedzó-hegység antiklinális magvát egy sajátos, 
petrografiailag a dachsteinmészkőre emlékeztető, fehér sárgás, néhol iké- i)

i) G e y e r  G .: Kalkalpen im unteren Enus und Ybbstale; Jalirb. d. k. k. Geolog. 
R.-A. Bd. 59. 1909.
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kesfehér színű mészkő alkotja. Nevezzük ezt nedzói mészkőnek. Ez, a 
települése szerint itt legidősebbnek vehető képződmény legjobban a Vág- 
ujhelytől délnyugat felé eső nagy kiterjedésű Meski haj-Draplak neve
zetű plató délkeleti oldalán van feltárva, ahol többnyire 19, illetve 7h-ás 
dülésű rétegei csaknem függőlegesen állnak. Igen jól fel van tárva a Vág- 
újhelytől nyugatra eső Skalski-hegy oldalában fekvő magyobbszabású 
mészkőbányában, ahol 30° kelet-délkeleti dülésű durva, vaskos, nehezen 
kivehető rétegpadokban lép fel. A 2— 4 m vastag, de erős préseltséget 
és roncsoltságot mutató mészkő itt többnyire kristályos-márványos szövete 
összhangban van e képződmény itteni feltárásában nyilvánuló rendkívül 
erős összetöredezettségével és összepréseltségével, ami nemcsak itt, hanem 
a Nedzó-hegység többi keleti feltárásaiban is mindenütt érvényre jut.

A Skalski és Draplak platókon épen találjuk meg a nedzói mész
követ, amely itt karsztjellegű platóvidéket mutat 6— 8 m mély dolinák
kal. Ugyanitt a tetőn a kibukkanó rétegfőkben csekélyebb dülést véltem 
felismerhetni. Dacára e mészkő nagy vastagságának és jó feltárásainak, 
keresztmetszetekben látható meghatározhatatlan brachiopoda héjakon, 
algákon és gyroporella nyomokon kívül, nem sikerült belőle ezideig meg
határozható kövületet gyűjtenem. Stu r  D. dachsteininek vette e mész
követ, míg az ezt fedő dolomitot neokomnak térképezte. K ö b é r  L. újab
ban ugyancsak dachsteininek veszi és az Előalpok ötschi övébe tartozó 
dachsteini mészkővel állítja párhuzamba, sőt belőle megalodusokat is em
lít.1) Bármily kétségesnek is tűnik előttem az utóbbi, ha valónak bizo
nyul, úgy nagy értékű lelet. Nekem eddig a legszorgosabb kutatás mellett 
sem sikerült megalodusok nyomaira bukkannom.

Eddigi tektonikai kutatásaimon alapuló nézetem szerint a dach
steini típusú nedzómészkő —  bár fáciesében többnyire különbözik — 
korban megfelel a wetterlingi mészkőnek, amennyiben annak északkeleti, 
elváltozott fáciesű folytatása. Ezt a nézetemet megerősítették a Nad- 
Mikauce északi oldalán fekvő kőbányában talált gyroporella- és alga
nyomok, továbbá a Nad-Salaskach és Skalki hegytetők közti hágón a 
táblástetőn levő törmeléktömbök hófehér mállott kérgében észlelt alga
kioldások. Ugyanitt a mészkő friss töréslapjai ugyanazt a fehér-kékes 
színt mutatják, mint a wetterlingi mészkő. A  nedzómészkő, mint már em
lítem, a Nedzó-hegység magvát képezi, de azon kívül Praszniktól délre 
a már a jablánc— praszniki (triász) hegységnél tárgyalt Őrlővé skálán is 
előbukkanik vékony sávban. A  vittenc-plesna horai, fajnorirtványi mész
kövek nézetem szerint átmeneti fáciesül szolgálnak a wetterlingi és nedzó- 
mészkő között.

!) K ö b é r  L . : D eck en b au  dér ö stlic h e n  N o r d a lp e n . (L o c. c it.) 2 4 . old .
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A dolomit csaknem mindenütt körülveszi a Nedzó-hegység maga
sabb részeit alkotó nedzói mészkő-övet. Ez a nedzói dolomit vajmi keveset 
különbözik néhol sárgásabb, vagy piszkosabb világosszürke színével a 
Jablánc— Praszniki-hegység dolomitjától. A  Velki Plesivec messzire ki
meredő impozáns kopasz gerincét azonban az előbbi hegységben észlelt 
tipusos fehér dolomit alkotja, amely a Nad Skalki-hegyen is észlelhető.

A  dolomitrétegek a hegység magas, nyugati gerincét alkotva az 
alsóbotfalui Michalicka-malomtól Csejtéig 18— 21h-ás dőlésben teleped
nek a nedzói mészkőre, majd meg a nedzói mészkő itteni kiékelődésétől 
számítva dél felé, a Hrdlacova, Yelki Plesivec és Salsky meredek magas 
hegygerinceit felépítve Derjenovicáig húzódnak, ahol a hegygerincek fel
építésében az idetolódott szirtövi titkon márgás mészkő váltja fel a dolo
mitot. Az antiklinális boltozat keleti szárnyában Csejte és Yágújhely 
között, gyakori megszakítással bár, de szintén megvan a dolomit. Gya
kori megszakításait és a dolomitnak a nedzói mészkővel való ismétlődé
seit a hegységnek az antiklinális keleti oldalán tapasztalható rendkívül 
erős összetöredezettségével és összeroncsolódásával lehet magyarázni. A 
keleti oldalon a Skalski-hegytől északra, a mészkőbányánál fellépő dolo
mit, innen a Meski haj és Cerove-hegyet képezve, kisebb-nagyobb meg
szakításoktól eltekintve, egészen a Nad Salaskach-csúcs keleti lejtőjéig 
követhető. A  nedzómészkő itt többnyire közrefogja a vékony dolomitövet. 
A Nedzó-hegységgel keskeny nedzómészkő-háttal összekötött Nad Mi- 
kauce-hegyhát keleti, Yágújhely felől eső részében ugyancsak dolomit
ból áll.

Általában véve ez a Nedzó-hegység keleti oldalain előbukkanó cse
kély vastagságú dolomit rózsaszínűbb, meszesebb, de szintén kavicsosán 
szétmorzsolódó kőzetével némileg különbözik a nyugati oldal fehér dolo
mitjától. Azt a kérdést, hogy a Nedzó-hegység keleti részén előbukkanó 
dolomit a nyugati oldalt felépítő dolomitnak felel-e meg, vagy pedig 
csak a nedzómészkő-vonulat kiékelődő fáciesbeli elváltozásának tulajdo
nítható, ezideig még nem volt módomban biztosan megállapíthatni. Tek
tonikai kutatásaimból merített legtöbb jel azonban arra mutat, hogy a 
Nad Salaskach hegy tömböt alkotó nedzómészkő-tömeget sztratigrafiai 
értelemben ugyanaz a dolomitkomplexus övezi, mely a Nedzó-hegység 
antiklinális felépítésének felel meg.

Derjenovicától északra a Yelki Plesivec és Salasky-hegyeket fel
építő fehér dolomit hirtelen kiékelődik, miközben reá éles felülettel be
horpadt ívben a Sipkovi haj és Dérjenovioa-hegyet alkotó tithon-mészkő 
tolódik. A  praszniki Yelka Pec alatt kibukkanó fehér dolomit, amely innét 
szinte megszakítás nélkül Nahácsig követhető vonulatot alkot, szerintem
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a Derjenovicától északra kiékelődő fent nevezett dolomit folytatásául 
szolgál.

A  kössem rétegeket gazdag faunájukkal a nedzói antiklinálisnak 
úgy nyugati, mint keleti szárnyában megtaláltam. A  vágújhelyi nagy 
kőbánya felett, továbbá xllsóbotfalunál a Michalickai-malom feletti fel
tárásban, meg a Nad Salaskachról keleti irányban húzódó mély völgy - 
bevágódás északi oldalán sikerült belőle sok tipusos, de rossz karban levő 
kövületet gyűjtenem. A  kőzet többnyire szürke, bitumenes, kalciteres 
mészkő, melynek márgásabb, vékonyabban rétegzett részei tömérdek rossz 
kövületet tartalmaznak. Összefüggő rétegzésben sehol sem akadtam nyo
mára, amit csekély vastagságának tulajdonítok.

A  Michalickai-malom felett —  valószínűleg a kösseni rétegek fedő
jében —  vastagabb bitumenes szürke mészkő következik. E vastag pados 
rétegzésű, tömött kőzetből brachiopoda nyomokon kívül egyebet nem 
gyűjtöttem. Az említett helyen kívül a Nad Salaskach fennsík tetején, 
látszat után ítélve a dolomit felett is megtaláltam e szürke mészkövet, 
melyet Stur térképén helytelenül wetterlingi mészkőnek jelölt. Kutatá
saim szerint e mészkő rétegei csekély vastagságban az alsóbot falni Drobni 
és Michalickai-malomtól kezdve az általános csapás mentén a russói Nad 
Skalki nevezetű hegygerincig követhető. Az antiklinális keleti oldalán 
még nem találtam meg és így felteszem, hogy már az idetolódott szirtöv 
tagjának felel meg és talán már az alsó liászba sorozható. Érdekes, hogy 
a Nad Salaskach-csúcstól északkeletre fekvő platón a szürke mészkő és 
a dolomit közé —  valószínűleg begyűrt —  foltos márga települ, amely 
Russó felé csakhamar kiékelődik.

A  már említett Michalickai-malomtól délre eső völgy déli oldalán 
rózsaszínű crinoideás mészkő bukkan elő, amely kőzettani megjelenése 
alapján az ú. n. hierlatz-mészkő lehet. E képződmény helyzetét még nem 
volt módomban tisztázni. Fellépése itt teljesen elszigetelt és látszólag a 
dolomitra, avagy ha ez hiányzik, a nedzómészkőre települ. Nézetem sze
rint a már többször említett Michaliokai-völgy tektonikai törésvonalnak 
felel meg, melynek mentében a szirtövi fáciesű vonulat az autochtonként 
viselkedő nedzói mészkő és dolomit komplexusára északkelet felől rátoló
dott. Érdekes, hogy a völgy iránya pontosan 16 órás csapást követ, ami 
megfelel a nedzómészkőnek a keleti oldalon észlelt csapásával. Nemcsak 
a völgyfenéken, de az oldalakon is vörös és szürke mészkövek, dolomit, 
szürke palák, kösseni mészkő, foltos márga alkotta törmelékképződményt 
találtam, melynek kötőanyaga laza, sárga színű, murvás.1) Az egyes

i) E murvás törmelék nem tévesztendő össze a valószínűleg mediterrán tenger
től eredő parti murvaképződményekkel, amelyek a völgy szájánál a hegyoldalakon 
szintén érvényre jutnak.
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kőzetdarabok csaknem kivétel nélkül (Szögletesek, görgeteg nem igen akad 
közöttük, úgy kogy nem tartom kizártnak, hogy itt egy nagyobbszabású 
diszlokációs törmelékbreccsával van dolgaink, amely a szirtöv itteni á-tto- 
lódásakor keletkezhetett.

Az alsóbotfalui Drobni és Michalickai-malom felett tömött fehér- 
rózsaszínű mészkő lép fel. Ez a délkelet felé szélesebb övét alkotó kép
ződmény kitűnően tanulmányozható a Russó-völgy felső forrásánál. Itt 
kőzete kárminvörös színt vesz fel s ezt megtartja e mészkő-öv déli fo ly 
tatásában is. A  russói Rabanini-völgy mentén a Nedzó-hegység magas 
gerincét szintén a rózsaszínű-vörös mészkő képezi, amely itt az általános 
csapásban közvetlenül a dolomitra települ. Mészkő-övünkből ezideig sem
miféle kövület sem került elő és így kora felől kétségben vagyok. A leg
több valószínűség arra mutat, hogy a Kárpátok szirtövében fellépő ú. n. 
szirtmészkővel van dolgunk, melynek kora a doggerbe vagy maimba te
hető. Néhol e mészkőnek világosabb fehér változatai csak nehezen külön
böztethetők meg a nedzói mészkőtől, amelynek középső-triász kort tulajdo
nítok. Russó fölött mészkövünk szinklinálisban mutatkozik, melynek tek- 
nőjét a foltos márgáik alkotják.

A  foltos márgáh és mészkövek rendkívül változatosak. Alsóbotfalu 
felett a Drobni-malomnál a vöröses szirtmészkő és szürke mészkő közé 
a kösseni rétegekkel együtt vörös tűzköves liászmészkő és vörös márgáh 
vannak begyűrve. Az utóbbiakból sikerült szép számmal rossz megtar
tású aptyehusokat gyűjtenem. A  russóvölgyi felső forrástól kétfelé hú
zódó völgy árkokban az előbbi képződményeket újból feltaláltam s itt 
ugyancsak aptyehusokat gyűjtöttem. A  Nad Salaskach-tól északra elte
rülő fennsíkon kékes-vöröses, lilafoltos, márgás mészkő bukkan elő, mely 
némileg a sipkői haj és Derjenovica-hegy tithonkorú márgás mészkövéhez 
hasonlít.

Russó fölött a vörös óriás gosau-ótercier konglomerátum fekvőjében 
fehér és szürke, aptychusos, márgás, foltos mészkő következik, amely a 
Nedzóhegység északi peremén Russótól Alsóbotfaluig terjed és széles övét 
alkot. Utóbbi képződmény valószínűleg a neokom korba illik. Rossz apty- 
chusokon és ammonites-töredékeken kívül ezideig egyebet nem találtam 
benne. Úgy hiszem, hogy a fentebb említett foltosmárga fáciesű képződ
mények egyike vagy másika, ezzel ellentétben, liászkori. Mivel még 
ezideig ezekből, a nyomok után Ítélve nem teljesen kövületmentes kép
ződményekből nem gyűjthettem alaposan, ezidőszerint csupán helyzetük 
szerint tudom az egymástól fáciesben csak keveset különböző rétegeket 
elválasztani. Crinoideás szürke homokkövek, mészkövek, rozsdabarna eri- 
noidea breccsák, melyek különösen a russói völgyben vannak jól feltárva, 
csapásban keskeny öveket alkotnak Russó és Alsóbotfalu között. Bennük
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eléggé gyakoriak a rossz megtartású terebratulák és belemnitesek. A  
russói völgybevágódásban a szürke crinoideás homokkőből egy meglehe
tősen jól megtartott Arnioceras töredékét gyűjtöttem, mely rendkívül 
hasonló a liász c l  felső szintjeire utaló Arnioceras semicostatum J oung 
et Bírd.-hoz.

A  kösseni rétegeknél idősebb rétegek csak a Nedzó-hegység nyugati 
oldalán lépnek fel; keleti oldalán hiányoznak. Fáciesüket tekintve e liász- 
jura-neokom korú képződmények némileg különböznek az ószombat—  
iniavai szirtvonulat hasonló korú kőzeteitől és inkább az igazi kárpáti 
fáciesű szirtövvel mutatnak erősebb vonatkozásokat. A  vöröses szir.t- 
mészkő kifejlődését tekintve, a nedzói szirtes öv a vlárahágói és a Vág- 
beszterce— Manin hegyvidéki szirtvonulattal mutat rokonságot, minek 
következtében annak déli folytatásául volna tekinthető. Minden jel amel
lett szól, hogy a két szirtöv egymástól valóban szétválasztandó, miként 
azt K öbér  is megjegyezte.1) Míg ugyanis Ivo ber  a Lubinától északra 
fekvő szirtövet —  mely az ószombat— miavai vonulat folytatásának felel 
meg —  a piennin, addig a nedzóhegységit a subpiennin redőhöz szá
mította.

A  Nedzó-hegységtől délre, annak folytatásában a Salasky-hegyen 
kiékelődő dolomitra északnyugat felől egy szirtredő van rátolódva. A 
Salasky-hegy délkeleti részében a 22— 23h felé hajló dolomitra látszólag 
konkordánsan tithon-mészkő települ. A két képződmény határán, a hágón, 
ahol négy erdei út jön össze, sajátos, szögletes darabokból álló vöröses 
kötőanyagú breccsatömzsüket találtam, amelyek némileg különböznek az 
innen alig 1/2 km-re délre eső mediterrán konglomerátum-foltocskák gör
getegekkel jellemzett képződményétől. Lehetséges, hogy rátolódás követ
keztében keletkezett diszlokációs dörzsbreccsával van dolgunk. A  tithon- 
rétegek többnyire rendkívül finom szövetű sárgás, kékes és lilafoltos, 
tömött, márgás mészkövek. Igen jellemző ezekre a vékonypados, kitűnő 
rétegződés, amit különösen a sipkői haj oldalán levő kis kőbányák
ban meglehetős jó feltárásban megfigyelhetünk. Metlaci fölött, a Der- 
jenovica kőbányában a valamivel durvább, vastagabb rétegpadok göcsö- 
sek és vöröses kéreggel vannak bevonva, ami a klanecnicai völgyben 
Dedikechnél feltárt tithon-mészkövekre emlékeztet. A  Sipkő haj-on a 
fekvő rétegekből vastag echinodermás breccsás mészkőpadok tűnnek elő, 
melyekben aptychusokat találtam. A  tithonrétegek általában északnyu
gati 22— 23h-ás, 30— 42°-os dülésben a Salasky-hegy délkeleti részétől 
Grnca-ig nyomozhatok. Itt valószínűleg alásülyednek, de Praszniknál a 
Frudak-malom fölött a Tlsta hóra, nyugati oldalán rövid szakaszon a me-

) K öbér L . : Deckenbau dér östlicheu Nordalpen. 24— 25. old.



(3 7 ) FELVÉTELI JELENTÉS. 177

diterrán takaró alól újra előbukknnak, míg végre a Dubnikon és a Yelka 
Pecen ismét a Salasky-hegyen kiékelődő fehér dolomit váltja fel ezeket 
a főgerinc felépítésében. Sajnos, az ilyetén fekvési viszonyok csak gya
níthatok, mivel a tithon- és a dolomitrétegek érintkezését a Tlsta hóra 
és a Yelka Pec tetejét alkotó mediterrán konglomerátumtakaró egészen 
elborítja.

A sipkői haj-tói keletre, Kozinecnél a tithonrétegek alatt diszkor- 
dánsan 15— 16 órás, alig 27— 28° dülésben barnás-szürke, tömött, vastag- 
pados mészkő következik, amely, különösen alsóbb szintjeiben, crinoideássá 
válik. A ritkás erdőben a hegyoldalon levő kisebb kőbányában több Pe
risphinctes töredéket, belemnitest és terebratulát gyűjtöttem. A  Peris- 
phinctes töredékek, bár azokat biztosan nem lehetett meghatároznom, a 
Perisphinctes Martelli Opp. alaksorába tartozó valamely alakra látszanak 
vallani, minek következtében az általuk képviselt üledéknek oxford, avagy 
argovien korára, lehet következtetni. A  kissé lejebb fekvő kőbányákban 
az utóbbi képződmény fekvőjében barnás, rozsdás rétegközökkel elválasz
tott, márgás mészkő következik, melyből a következő, felső callovienre 
utaló ammoniteseket ütöttem ki:

Phylloceras Demidoffi Rouss.
„  Zignodianum d ’ O r b .

Haploceras (Lissoceras) Voultense O p p .
Perisphinctes cf. euryptychus N e u m .

Reineckia Rehmanni O p p .
A különben tömérdek ammonites-t tartalmazó mészkő közvetlen fek

vőjében vörös-rozsdabarna crinoideás brecesa települ, amely teljesen olyan, 
mint a nedzó-hegységi Russó felett előbukkanó hasonló képződmény. 
Belőle belemniteseken, pecteneken és terebratulákon kívül egyebet nem 
gyűjtöttem. Yalószínű, hogy a crinoideás-brecosa korban a kornbrashnak, 
avagy a bradfordiennek felel meg, bár annak idősebb kort is tulajdonít
hatunk, tekintve, hogy U h lig  egyéb kárpáti vidékekről bathienre utaló 
kövületeket is említ a mienkéhez hasonló, kövületes, tőle a szubtátrikus 
Övbe számított vörösbarna crinoideás meszekből. A  Kozinectől keletre eső 
Vhustbu dolina baloldalán, valamint az innen 1j2 km-re keletre eső 316 
ín-es ponton Obuckaci közelében 13h-ás 28— 30° dülésben világosszürke 
erősen dolomitos mészkövet fejtenek, amely némileg a Vág túloldalán 
fekvő Beckó-várhegy triász-mészkövére emlékeztet. De nemcsak itt, ha
nem a Verbó— Karaj (Krajna) közötti országút mentében Grnca előtt a 
290 m-es ponton is előbukkan ez a mészkő, utóbbi helyen keleti 30°-os 
düléssel. Sipkőtől nyugatra a hegyoldalakat többnyire a durva mediterrán 
konglomerátum alkotja, amely lehetetlenné teszi, hogy a különböző pon
tokon kibukkanó mészkőrögök összefüggését tanulmányozzuk. Érdekes,

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914. 12
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hogy a mediterrán konglomerátum a Sipkői haj déli részén és a Grnca 
«lőtt fekvő 325 m-es ponton hatalmas mészkőtuskókat tartalmaz, melyek
nek kőzete többénkevésbbé az utóbb tárgyalt rétegekével egyezik. A  leg
több jel arra vall, hogy a Korytnanske-Ivopanicetől kisebb foltokban 
Grncaig követhető dolomitos mészkő a tőle nyugatra levő tithonmészkő 
alkotta öv tektonikai értelemben vett fekvője.

A  Nedzó-hegység felépítésében a gosau-r étegek is részt vesznek, 
-amennyiben annak Russó és Alsóbotfalu közti északi peremét vörös kötő
anyagú gosau-ótercier korú óriás-konglomerátum képezi. Benne Russónál 
meglehetősen nagy gránit, melafir, szürke porfir, permi vörös homokkő, 
sárga színű márgás homokkő (werfeni ?) görgetegeket, illetve tömböket 
láttam. Bár lazasága folytán e konglomerátum rétegzése biztosan nem 
vehető ki, a legtöbb jel arra mutat, hogy a szirtképződményekkel azonos 
csapást és dülést követ. Azt hiszem, hogy az itteni óriás-konglomerátum 
a Siroke Bradlón Batykora fölött előbukkanó gosau-ótercier korú óriás 
konglomerátummal azonos, amely szintén résztvesz az általános észak- 
nyugati 22— 23h-ás dülésben. Az eocén rétegekkel többnyire szétválaszt- 
hatatlanul összegyűrt hasonnemű gosau homokkövek és márgák Russótól 
egészen Zbehyiga Vadoviski-hegyet és Vialkova horát alkotva nyugat felől 
20— 23h-ás dülésben reátámaszkodnak a Nedzó-hegységre, de magának 
a hegységnek felépítésében nem vesznek részt.

Az eocén rétegeket sem sikerült még a tárgyalt hegységben bizto
san kimutatnom. A  S tur  által ilyeneknek jelölt csaknem vízszintes réte
gekben a nedzómészkőre, illetve a dolomitra rátelepedő csejtei és skalski 
hegyi dolomitbreccsás konglomerátum nézetem szerint alsó mediterrán ten
geri üledékek. E mellett látszik bizonyítani rokonságuk a jókői és velka- 
peoi hasonlóan dolomitanyagú mediterránkonglomerátumokkal: továbbá a 
belőlük Csejte és Alsóvisnyó közti úton a hágón gyűjtött fauna, melynek 
meghatározásáért dr. V ogl V ik t o r  geológus úrnak tartozom köszönettel

A fauna a következő:
Pecten praescabriusculus F o n t a k .
Pecten Beudanti B a s t .

Lucina sp.
Ezeken kívül alveolinák kerültek elő belőle nagyobb számmal, de 

nummulitesre nem akadtam. Az említett helyeken kívül a Nad Mikauce 
plató északi, országútfeletti részén, a Michulickai malom felett, továbbá 
Russónál a Rabanini-völgy mentében több helyütt reáakadtam magános 
murvás konglomerátumos településekre. Tekintve, hogy itt az idősebb 
mészkőképződmények is többnyire fehér meszes murvás kéreggel vannak 
bevonva, melyben furókagyló nyomokat is találtam; azt hiszem, hogy 
ugyancsak a mediterrán tengerparti üledékeivel van dolgunk. A medi-
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terránnak föltételezett iménti üledékeket többnyire durva görgetek köve
tik, melyek anyagát sok esetben nedzómészkő és szürke mészkövek 
képezik.

Megemlítésre méltó, hogy Russótól délre ia Rabanini-völgy mentében 
murvás mediterránkorú turzások alatt a völgyoldalon szanaszét hatal
mas vörös szirtmészkőtömbök hevernek. Jellemző, hogy néhol a vápák
ban aprókavicsos mediterrán murvát találtam, ami arra a gondolatra ve
zetett, hogy itt egy kialakulóban volt abráziós óriáskonglomerátummal 
van dolgunk. A  többnyire szögletes szirtmészkőtömbök valószínűleg a me
diterrán tenger abráziója következtében a meredek partot képező Nedzó- 
h egy oldalról szakíttiathattak le. Ehhez hasonló képződési viszonyokat vélek 
a Síroké Bradló és Batykorai gosau óriáskonglomerátum keletkezésére 
nézve is feltételezhetni azzal a különbséggel, hogy a gosau konglomerátu- 
mok nagyobb vízszintes elmozdulásokkal bírnak, mivel a redősen áttoló
dott hegyszerkezetben is részt vesznek

Igen nevezetes a Grnca, Prasznik, Csipkés (Sipkove), meg Prasznik 
és Bumbala közti vízszintes településű óriáskonglomerátum, melyet éppen 
fekvése után ítélve mediterránkorúnak veszek. E konglomerátum egyálta
lában nem homogén. Vörös homokkő, melafir gránit, wetterlingi mészkő, 
stb. többnyire az anyaga. A  legnagyobb csak kevéssé lekoptatott avagy 
szögletes 1— 2 köbméter nagyságú tömböket szürke mészkő alkotja, ame
lyeket valószínűleg a Grnoa és Csipkés között a mediterrán rétegek alatt 
szálban meglevő mészkőrétegekből szakíthatott ki a mediterránkorú abrá- 
zió. A  Grnca feletti 325 m-es ponton, ahol a különösen nagy szürke mészkő
tömböket eleinte szálban álló mészkőrétegeknek ítéltem, az egyes tömbök 
és egyéb görgetegek ágyában laza, sárgás kavicsos murvaanyagot ész
leltem.

Csejte és Verbó között az idősebb képződmények alkotta hegygerinc 
keleti részén, a felszíni tagoltságában is laza képződményekre valló széles 
előhegység terül el. Laza, barnás növénylenyomatos homokkövek és agyag
pala e hegyek alkotója; melyeket az erózió erősen megtámadott és sokszo
rosan elágazó völgyeket mély esztett bennük.

Figyelmet érdemelnek a Csipkés faluban a keleti partoldalban jól 
feltárt levelesen széteső vékonypalás sárga-világos szürke márgarétegek, 
melyek teljesen vízszintes települést mutatnak. Paláiban, sajnos, szorgal
mas gyűjtés ellenére sem sikerült meghatározható kövületnyomot talál
nom. Stur a Csejte-Csipkés-Verbó melléki fiatalabb képződményeket pan- 
noniai (pontusi) rétegeknek térképezte. Valóban, kőzeteit tekintve, hazánk 
egyéb részeinek típusos pannoniai (pontusi) rétegeivel van ugyan némi 
hasonlatossága, de azért azt sem tartom teljesen kizártnak, hogy e képződ
mények is még a mediterrán tenger üledékei.

12*
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Valószínűnek tartom, hogy az alsó mediterrán tenger partjai Jókő 
(Dobravoda), Prasznik, Csejte, Vágujhely mentén vonultak végig, amire 
jó bizonyitékul szolgálnak a jókői, velka-peei, csejtei homogén anyagú 
parti brecosák, mészkőbekérgezések, íúrókagylónyomok és óriáskonglome
rátumok. E képződményekkel szemben lehetséges, hogy a Gsejte-Verbó 
közti laza, finomszemű homokkő, márgapala, stb. képződmények ugyan
csak az alsó mediterrán tengernek parttól távolabb, valamivel mélyebb 
vízben keletkezett üledékei. A  Nedzó-hegység, de általában az északnyu
gati Kárpátok e vidékén mindenütt tapasztalható erős tengerabráziót és 
az ennek mentében talált elszórt görgetegeket, melyeket a 400— 500 m 
magas tetőkig megtalálhatunk; az egész vidéket borított felső mediterrán 
tengernek tulajdonítom.

A pleisztocént vidékünkön jól kifejlődött lösz képviseli. Különösen 
a Vág-völgy felőli oldalakon gyakoriak az odahullott löszből támadt taka
rók. A  Nedzó-hegység Draplak, Celovi-hegy alkotta platóján, a Nad Mi- 
kance tetőn, továbbá Csejte és Verbó közötti lankás vdékeken ölt nagyobb 
kiterjedéseket a lösz.

A holocénhez völgyek kitöltése és a törmelékkúpok számíthatók.
A Nedzó-hegység képződményei tehát a következők:
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A b e r e z ó — óturai gosauöböL

A Jablánc— Praszniki triászhegység, a Nedzóhegység és az Ószom
bat— Nemesváraljai szírtvonulat közé ékelődő vidéket jobbára a délnyu
gatról beszögelő gosau-ótercier tengeröböl képződményei építik fel. Dél
nyugat felől e vidéket az alábukkanó gosau-rétegekre boruló mediterrán 
rétegek képezte alacsonyabb dombvidék határolja.

Felszíni tagoltságában e hegyvidék élesen elüt az eddig tárgyalt 
keményebb triász, jura rétegek alkotta hegységektől. A  meredeken álló 
20— 23 órás dőlésű laza homokkő, márgák, konglomerátum és a keményebb 
hippurites mészkő- és homokkő-rétegek a térszíni arculat kiképződésében 
mindmegannyian érvényre jutnak. Miként a többi környező hegyvidék, 
úgy a berezó— óturai gosau-öböl vidéke is eredetileg erősen abradált ki
egyenlítődött platóvidéknek mondható, amelynek magasságai is meg
egyeztek az előbbiekével. A  fiatalabb harmadkorban kezdődött, vidékün
kön kívül álló lesűlyedésektől szabályozott erózió azután elsősorban a 
gosau— ótercierképződmények különböző ellenálló képességének megfele
lően mély völgyeket vájt, úgy hogy az eróziónak ellenálló keményebb hip
purites mészkő, homokkő és konglomerátum képezte övék gerincalakú he
gyeket képezve megmaradtak. A Bradló-hegy egyike a legtípusosabb ilyen 
gerinceknek, melynek 544 m magas orma magasságban vetekszik a tőle 
délre eső fehér dolomit és wetterlingi mészkő felépítette Klenova és Vratne 
hegytetőkkel.

Morfológiailag fölötte érdekes az ótura— Karaj közti hepe-hupás, 
eróziótól és a kőzetnemek különböző ellenállási viszonyaitól befolyásolt 
felszini hegyvidék, amely, minthogy elválasztó törést képez a keletre és 
nyugatra irányuló völgyrendszer között, aránylag a legkevesebbet szenve
dett az eróziótól, minek következtében abráziós plató jellege jól kivehető. 
Vidékünk tagoltságának morfológiai viszonyai még sok megfigyelésre és 
tanulmányra szorulnak, úgy, hogy arra bővebben kiterjeszkednem még 
időelőtti volna.
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A gosau képződmények.

Nyugatról keletre a legidősebb gosau rétegeknek megfelelő képződ
ményt legelőször Harádics és Berezó között a Grarbarszky és Walcha ma
lom felett találhatjuk. Itt közvetlenül a fehér dolomit konkordáns fedőjé
ben vöröses kötőanyagú konglomerátum-breccsa bukkan elő, amely innen 
30— 52°-os északnyugati dőlésben az Osztry-hegy déli részét alkotva 
Berezó, Alsó- és Felsőkosaras (Kosariska) falvakon át a Cervena hóra 
északi oldaláig egyenes ívben megszakítás nélkül követi a fehér dolomit- 
övét s annak mintegy párkányául szolgál. Különösen Berezó vasúti állo
más vendéglője mögött és a Berezótól keletre eső Baranec-hegyi jó feltárá
sokban tanulmányozható ez a képződmény, mely többnyire eléggé durva, 
szögletes, avagy csak kevéssé görgetett fehér-szürke, vörös triászmészkö
vekből, fehér dolomitból áll, de idegen kőzetű gránit, melafir, apróbb 
görgetegek sem hiányoznak belőle. A konglomerátum-brecosa agyaga 
vöröses (bauxitos) képződmény, minek folytán a konglomerátumot rész
ben szárazföldi képződménynek tartom. Több helyütt, így az Alsókos-aras 
feletti kőbányában is a lopusova-völgyi hágón a konglomerátum-breccsa 
és a dolomit közé éles határral, azokkal többé-kevésbbé konkordánsan apró
szemű dolomit-breccsa települ. Alsókosaras és Mósznóci között a pikkelyekre 
tagozódott dolomitöv párkányán homokos, kemény, szemecskés mészkő 
alkotja a bázist, mely petrografiailag a hippurites mészkőhöz hasonlít. 
Belőle a Fajnori országút mentén fekvő kőbányában Actaeonella gigantea 
L ám . keresztmetszeteire és töredékeire bukkantam. Érdekes, hogy a 
Mósznócinál szirtesen kiemelkedő dolomit szikiatömzsnek —  mely való
színűleg a triászhegységből szakadhatott le —  az északi párkányát ugyan
csak hippurites mészkő alkotja. Mósznócitól keletre a dolomittal együtt 
az eddig említett fedő transzgressziós gosauképződmények is nyomtalanul 
kiékelődnek. Kétségtelen, hogy a Harádics és Mósznóci között követhető 
fent említett képződmények partmenti transzgressziós, avagy fenéküle
dékei a gosautengernek, amelyek közvetlenül a lerakodási medence part
szegélyének megfelelő fehér dolomitra telepedtek rá.

Az alsó bázisképződményeket, azok fedőjében konkordánsan tele
pülő, kemény homokkő és aprószemű konglomerátum, majd meg ezeket 
vékonyrétegesy szürke, barna homokkövekkel váltakozó márga követi, mely 
utóbbi főleg a Berezó, Karaj és Prasznik helyektől határolt depresszióra 
szorítkozik. Stuií e képződményt már jórészt eocénnak térképezte; én azon
ban más eredményre jutottam. A homokkövek és márgák a legtöbb helyen 
nagyjában konkordánsan a 21— 22h-ás dűlést követik, ahol tektonikai za
var nem mutatkozik, konkordánsan a fedőben kísérik az idősebb képződ
ményeket; ami arra vall, hogy a Berezó-Alsókosaras vidéki depresszióban
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azok az eocénnél idősebbek, mivel felettük is, a (Bradló-hegy en) gosau- 
rétegek települnek, amint azt már S tur  is helyesen észlelte. Berezó és 
Alsókosaras között az országút közelében Stefi fölött a Bradló-hegy egyik 
árkának alsó részében a márgákból sikerült szenes növénynyomokon kívül 
egy Actaeonella cf. cilindracea SxoL.-t gyűjtenem, annak bizonyságául, 
hogy itt is gosaurétegekkel van dolgunk.

A gosíau magasabb képződményeit főleg a berezói Bradló-hegy ki
tűnő feltárásaiban, a hegyoldal mély vízmosásaiban volt alkalmam elég 
jól tanulmányozhatni. Ha a 25.000-es térképre pillantunk, azonnal szeinbe- 
ötlik a Bradló-hegy sajátos orografiai alakja. A hegy gerincszerű csú
csait felső hippurites mészkő és kemény aprószemű konglomerátum réte
gek alkotják, míg az oldalaik laza homokkövekből és márgákból épülnek 
fel. Az erózió az utóbbiakban szabadon, könnyen dolgozhatott, úgy hogy 
a Vezúv vagy a Mt. Somma oldalait jellemző ,,baranco“ -khoz hasonló 
egyenes, csak kevéssé elágazó mély vízánkok keletkeztek.

A  Bradló 544 m-es csúcsa alatt közel az országúthoz az egyik 
legmélyebb árokban a gosau tengeri és félig sósvízi szenes képződményeire 
bukkantam. A szenet tartalmazó, szürkésfekete, szenes homokkő oly laza, 
hogy csak az árok legmélyebb részén látható szálban 58°-os észak-észak
nyugati dűlésű fekvéssel. Felette körülbelül 5— 6 m magassággal teljesen 
szétmállott, sötét homok és agyag fekszik, amelyekben csak az egyes, a 
dőléssel haladó kalciterek mutatják, hogy az eluviális m álladók, nem 
pedig odahordott törmelék. A  sötétszürke, szenes homokkőrétegek teljes 
vastagsága 7 m; legalsó részük, a szén feküje tele van elegyesvízi kövü
letekkel, ú. m. kagylókkal, csigákkal és koráitokkal, amelyek bár nagyon 
törékenyek és csak nehezen preparálhatok ki az aprószemű összeálló kon- 
glomerátum-breccsából, de aránylag jó megtartásúak. Közülük eddig a 
következő alakokat határoztam meg:

Turntella sp. indet.
„  laeviuscula Sow.
„  disjuncta Z e k .

„  (Torcula) cf. plana B ikkh o rst

Pseudomelania turrita Z e k .

Keilostoma conica Z e k .

Rissoa affinis Sow.
Eulima cf. aquaensis H o l za p f e l  
Nerinea gracilis Z e k .

Actaeonella sp.
Volvulina laevis sp.
Actaeonina cf. coniformis M u l l .

Nerita (s. sir.) Taramelli P ir o k a  (H o l z .)
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Nerita (Otostoma) sp.
Natica cretacea G o l d f .

„  (Amanra) acuminata ( R euss.) S tol . 
Trochus triqueter Z e k .

„ affin. coarctatus Zek.
Turbo vestitus Z e k .
Phasianella gosauica Z e k .

„  Reussiana S t o l .
Volutilithes sp.
Fusus torosus Z e k .
Ziziphus (Eutrochus) cf. Geinitzianns R euss.
Mesostoma c f. Bosqueti M ü l l .
Scalaria c f. Brcincoi H o l za p f e l  

„  contorta K a u n h o w .
Janira quadricostata, Sow.
Fér na c f. acuminata Z it t .
Myiilus strigilatus Z it t .
Limopsis cf. calvus Sow.
Cyclolites c f. undulata B l a in v .
Rhynchonella c f. bohemica S c h l o e n b .1)

E fauna után ítélve kétségtelen, hogy a felső cenornan és alsó túron- 
korú képződménnyel állunk .szemben, amely egyéb tulajdonságaiban is 
az északi Előalpok típusos, szenes, elegyesvizű gosauképződményeihez 
rendkívül közelállónak látszik.

A  szenes hom okkő fe lső  részeiből több  darabka Ajkait-ot is ta láltam . 
A  szenes h om ok k övek  és k on glom erátu m -breccsák  fed ő jéb en  márgás szürkés 
kemény konglomerátum bu k k an ik  elő, m e ly b ő l töb b  igen  rossz m egta r
tású Ostrea (Exogyra) affin . columba D e sii. p é ld án yt preparáltam  ki.

Közvetlenül a széntelepnél a következő pontos rétegsorozatot je
gyeztem fel (lásd a szelvényt, 3. ábra):

Legalul:
1. Kemény homokkőpad vastagsága 30 cm
2. Laza vékonyréteges homokkő „ 300 ,,
3. Kemény homokkőpad „ 30 ,,
4. Laza homokkő, váltakozva vékony, kemény homok-

kőpadokkal ,, 600 ,,
5. Laza, sötétszürke homokkő és aprószemű konglomerá-

tum-breccsa, szinültig tele kövülettel ,, 30 „

J) Ez utóbbi faj szíves meghatározásáért dr. Schkéter Zoltán (írnak tarto
zom köszönettel.
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7. Vastagpados, laza, sötét kövületmentes homokkő ,, 130
8. Sötétszürke, homokos márgapala, bő széntartalommal ,, 30
9. Sötétszürke, szenes palák ,, 120

10. Mállott, homokos kőszén. ,, 8
11. Laza, szenes pala Ajbait-tal ,, 150
12. Vastagpados kemény szürke homokkő ,, 40
13. Sötétszürke márgás homokkő és konglomerátum,

Ostrea (Exogyrci) aff. columba DusH.-vel 300
14. Világos-sárgás színű, homokos márga „ 1000

3. ábra. A Bradló-liegy déli oldalán levő mély vízárkok egyikében feltárt elegyesvízi 
gosau-képződmények vázlatos szelvénye. (A szelvény egy kb. 24 m hosszú feltárást

ábrázol.)

1. Legalul kemény homokkőpad (kb. 30 cm). 2. Laza vékonyréteges homokkőpad (kb. 
300 cm). 3. Kemény homokkőpad (kb. 30 cm). 4. Laza homokkővel váltakozó homokkő
padok (kb. 600 cm). 5. Laza sötét homokkő és breccsa tele kövülettel (kb. 400 cm).
6. Kemény sötét homokkő és breccsás konglomerátum elegyesvízi faunával (kb. 30 cm).
7. Vastagpados laza szenes homokkő kövületek nélkül (kb. 130 cm). 8. Sötétszürke 
homokos márgapala szénnyomokkal (kb. 30 cm). 9. Sötét szenes palák (kb. 120 cm). 
10. Mállott kőszén (kb. 8 cm). 11. Laza szenes palák Ajkait-tal (kb. 150 cm). 12. Vas
tagpados kemény szürke homokkőpad (kb. 40 cm). 13. Sötétszürke márgás homokkő 
ostreák-kal (kb. 300 cm). 14. Világossárgás homokos márgák (kb. 1000 cm). 15. Vilá

gos márgák és kemény homokkőpadok (nagy vastagságban).

Egymáshoz viszonyított konkordáns településük ÉÉNy-i 23h-ás 
58° dőlést mutat.
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A felső sárgás színű, világos márgák, melyek kemény komokkő- 
paclokkal váltakoznak, nagy vastagságot érnek el. Közel a tetőhöz az 
egész Bradló-gerinc 330— 460 m tengerszinfeletti magasságot elfoglaló 
meredekebb oldalában, vöröses tarka leveles márgás homokkő bukkain elő, 
amely már nem a gosau, hanem a flis fáciesé-t mutatja, ügy  látszik, 
mintha a gosauszínt a fedőben közvetlenül menne át a fiis-fáciesbe, amihez 
a konkordáns települési viszonyok is bizonyítékkal szolgálnak.

A  Bradló-hegy tetején a déli és az északi —  felső hippurites mészkő 
sziklák alkotta —  csúcsok mögött egy újabb flis fáciesű kövületes márgapala 
réteg vonulatra bukkantam. E képződménynek mállott felületű darabjai 
kívülről okkersárgák, de a márgalapokat szétütve, azonnal szembetűnik 
azoknak szürke színe és palás, leveles összetétele. A  Bradló-hegy tetején 
levő depressziókban, továbbá a Bradló-hegyről keletre a Mosnacke felé 
tartó mély árokban, valamint a Síroké Bradlón is mindenütt meglehetős 
vastagságban jól fel van tárva ez a képződmény. Gyors mállása és réte
geinek leveles szétesése okozza, hogy nyomában többnyire mély árkokat 
vájt az erózió.

Belőle a Bradló-hegy különböző helyein a következő kövületeket 
gyűjtöttem:

Schloenbachia sp. indet.
(hasonló Schloenb. variáns Sow.-hoz)

Hamites sp.
Inoceramus Crippsi M a k t e l  (típu s)

„  Zitteli P e t r a s c h e k

„ balticus B öh m .
„ cf. Mülleri P e t r a s c h e k

„ cf. hungaricus P á l e y

„ sp. (hasonló Inoc. cordiformis Sow.-hoz
„ bradloensis n. sp.

Holáster cf. laevis A g.
Ebből a faunából arra lehet következtetni, hogy inoceramusos réte

geink nemcsak alsó szenon, de túron jellegekkel is bírnak.
A  valószínűleg több pikkelyre tagolódott inoceiramus rétegöv közre

veszi a Bradló-hegy északi gerincét alkotó finomszemű kemény konglome
rátum os homokkő és konglomerátum rétegeket, melyeknek fő anyaga fehér 
dolomit. Külsőleg ez a képződmény egyezik a dolomit feletti alsó konglo
merátummal, de mindamellett a legtöbb jel arra mutat, hogy a bradlótetői 
homokkő és konglomerátum az inoceramusos rétegek természetes fedője. 
Úgy az inoceramusos márga, mint a homokkő-konglomerátum 22h felé 
60°-os dűlést mutat.

Ha a Bradló-hegy északkeleti oldalán leereszkedünk és a Siroke
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Bracllótól északra fekvő Foltinka és Batykora közötti tarajos hegygerin
ceket tanulmányozzuk, azonnal szembetűnik, hogy azok egy sajátos vörös 
kötőanyagú óriáskonglomerátumból állnak. Első pillanatban az volt a meg
győződésem, hog}  ̂ itt a durva mediterránkonglomerátummal van dolgom, 
amely fedőként borítja a gosaurétegeket. Alapos vizsgálat azonban arról 
győzött meg, hogy az óriáskonglomerátum csapásban követi az alatta levő 
gosau-ó-tercier rétegeket. A  konglomerátum ugyanis nemcsak a tetőt és 
gerinceket alkotja, hanem a kimosott völgyárkokban azok fenekén is szál
ban van jelen. Az óriáskonglomerátum görgetett és szögletes darabokból 
áll. A  görgetegek nagysága apró kavicstól 1—2 köbméter nagyságig válta
kozik. Melafir, gránit, porfir, permkvarcit, permi vörös homokkő (sziléziai 
típusú), gneisz, fillit, werfeni palák, szürke és fehér triászmészkő és kvarc- 
darabok vannak a konglomerátum-breccsában. Az óriáskonglomerátum 
legjellemzőbb sajátságát a hatalmas szögletes fehér, exotikus mészkőszilda- 
tömbökben látom. A  Batykorától északra eső Lipovec-hegy északnyugati 
árkaiban több helyütt előbukkannak ilyen a konglomerátum közé ékelődő 
háznagyságú fehér 'mészkősziklák; de nemcsak itt, hanem Batykora fölött 
a hegytetőn, valamint Ivravarik felett is találtaim ilyen exotikus mészkő
tömböket. Jellemző, hogy az exotikus mészkősziklák anyagát minden eset
ben azonos strambergi típusú koráll mészkőnek ismertem fel, amely sok
ban megegyezik az ó-túrái és sivackoviai koráll mészkőtuskókkal, amelyek 
az utóbbi helyeken foraminiferás mészkövek közé települnek és korállzá- 
tonyoknak bizonyultak.

A  Siroke Bradló tetején többnyire vertikális rétegzésű homokkőre 
és foraminiferás mészkőre bukkantam, amely az ó-turai ó-harmadkori ha
sonló képződményekkel teljesen egyezik. Az a körülmény, hogy a Siroke 
Bradlón e képződményeket az idősebb gosaurétegek egyező csapásban ve
szik közre, arra a gondolatra vezet, hogy az ó-harmadkori rétegek a go- 
sauval együtt gyűrődtek össze. Az ó-tercierrel összegyűrt gosaurétegeket 
a fedőben többnyire mindenütt; így Zatkove, Yagali, Foltinka, Batykora 
mentén és tovább észak felé követi az óriáskonglomerátum. Lehetséges, 
hogy a Russó és Alsóbotfalu közt elterülő vörös konglomerátum is ennek 
a folytatása.

*

Miután ezekben a dolomithegységtől a Bna dió-hegy északi részéig 
terjedő észak-déli szelvény képződményeit ismertettük, térjünk át a Be- 
rezó— Óturai gosau-öböl egyéb, még nem említett üledékeinek jellem
zésére.

A  Jablánc Praszniki triászhegységnek már a gosau előtt lesiilyedt 
Fajnorirtvány Pustaves, Milcici, Lajdairtvány, Prasznik mentén elterülő
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depresszióját is a gosau rétegek töltik ki, melyek közt föképen laza ho
mokkő, valamint sárga és barna márga szerepel. praszniki Frndak ma
lom feletti mély útban, továbbá a Kovaoari malomtól a Dubnikra vezető 
úton a sárga agyagból és laza, könnyen oldódó márgákból tömérdek jó 
megtartású gastropodát mos ki az eső. Az említett lelőhelyeken nagy pél
dányszámban a következő kis fauna került elő:

Actaeonella gigantea Sow.
,, Lamarcki Sow.

Itieria abbreviata Phil.
Glauconia conoidea Sow.

„  e f. Máriáé M a ze r a n

,, prasznikensis n. sp.
Nerinea cf. Buchi K efst.

,, nyitraensis n. sp.
E fauna világosan bizonyítja, hogy turonkorú gosaurétegekkel van 

dolgunk. Jó feltárás hiányában e kövületes rétegek helyzetét nem sikerült 
eldöntenem. A Tlsta hóra és a Dubnik hegyoldalában végtől végig a gosau- 
rétegek nyomaira bukkantam. Néhol, így Pustaves fölött is a kastély mel
lett a márgás go-sau homokkövek szenes nyomokat is tartalmaznak. A 
Tlsta hóra és Dubnik-hegyet borító mediterrán konglomerátum fedő kö
vetkeztében, feltárások hiányában a hegygerinc magvát alkotó idősebb 
képződmények és a gosaurétegek települési viszonyait még nem sikerült 
kifürkésznem. Valószínűnek tartom, hogy az actaeonellás laza agyagok és 
márgák az Alsókosaras és Mosznóci közötti Acteonella gigantea Sow.-t 
tartalmazó hippurites mészkőképződmény más körülmények közt lerako
dott ekvivalensei. E vonalon az alapkonglomerátum nyomait nem sikerült 
meglelnem.

Karaj (Krajna)-tól keletre a Derjenovica-hegy oldalában a laza, 
barna növénynyomokat tartalmazó gosauhomokkövek ugyancsak hasonló 
csapásban és dőlésben borulnak rá a hegygerincet alkotó vöröses tithon- 
mészkőre. Az alapkonglomerátumokat e helyütt sem sikerült megtalálnom, 
úgy, hogy még kifürkészésre vár, vájjon a régibb alaphegységre a gosau
rétegek transzgressziv módon rakódtak-e reá, avagy pedig reátolódtak.

A  gosauoböl belsejét: a Knajanska horát többnyire laza homokkövek. 
márgák, konglomerátumok és kemény, a kárpáti homokkőre emlékeztető 
homokkövek építik fel. E képződmények együttesen erősen össze vannak 
gyűrve és pikkelyesen összetördelve. A tüzetes tektonikai földerítés e vidé
ken még huzamosabb ideig tartó vizsgálatra szorul. A  gosauoböl belső ré
szeit tüzetesen bejárni még nem volt alkalmam. A  legtöbb jel arra mutat, 
hogy ia gosaurétegekkel együtt a krétakorú és ó-harmadkori fi is-jellegű 
képződmények is részt vesznek a hegyvidék felépítésében. Míg a gosan-
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képződmények túlnyomóan a vidék déli részén, Berezó, Prasznik, Visnyó 
helységek határában jutnak kifejezésre, addig a felső-kréta és ó-tercier flis- 
képződmenyek az északi oldalon inkább Ószombat-Miava-Ótura vonalon 
érvényesülnek. Az említett fiatalabbkorú rétegeket ezideig különösen két 
jó feltárásbain volt alkalmam tanulmányozhatni. Óturánál a miavai or
szágút feletti Draki-hegy oldalában levő túrásokban kemény, szürkés, jól 
rétegzett homokkövek vannak feltárva, melyek némileg a kárpáti homok
kőre emlékeztetnek. A l l h-ás dűlésű homokkőrétegek kemény, aprószemű 
litothamniumos és foraminiferás mészkőbreccsával váltakoznak, mely 
mállott állapotban sárgásszínű, míg frissen kékesszürke. Amellett konglo
merátumrétegek sem hiányzanak, melyekből durva görgetegek kerülnek 
elő, ezek, ha elvétve is, de kioldva mindenütt találhatók a hegyoldalban. 
A Draki-hegy legkiválóbb érdekességei az exotikus jellegű szögletes, több 
köbméter nagyságú mészkősziklák, amelyek látszólag a foraminiferás 
mészkőbreccsa rétegei közé beágyazva ülnek. Az exotikus tömbök kőzete 
tömött, acélos, fehér korállmészkő, amely a Foltinka-Batykora helységek 
mentén kibukkanó, már fentebb tárgyalt óriáskonglomerátum mészkőexo- 
tikumaival teljesen egyezik.

Miavától délre a téglavető felett a sivaokoviai házak feletti lapos 
hegyháton a Miavától vezető út mentén a következő rétegsorozatra buk
kantam: legalul laza, barnás gosau homokkő és márga, felette fiatalabb, 
kárpáti homokkő típusú szürke homokkő és konglomerátum. A  hegy tete
jén az északnyugat felé tartó árokvölgyek fölött 8— 10h-ás dűlésben ismét 
nyomára akadtam a foraminiferás és litothamniumos mészkőhreccsának, 
amelyben szintén hatalmas korállmészkőszirtek vannak beágyazva. Az 
árkokban különösen jól fel vannak tárva ilyen mészkősziklák, amelyeknek 
idejutását illetőleg még bizonytalanságban vagyok. A  Sivaokoviai 
372 m-es hegyen is szanaszét heverő durva, különböző nemű görgete
geket találtam, amelyek, meglehet, a mediterrántenger abráziós marad
ványai.

Az óturai Draki-hegyről és a miavai sivaokoviai tetőről gyűjtött 
foraminiferás mészkőbreccsa mikroszkóp alatt egyazon képződménynek 
bizonyult. Csiszolatain mikroszkóp alatt azonnal szembeötlik a benne levő 
tömérdek foraminifera és litothamnium, melyek már a beható feldolgozás 
előtt is arra látszanak vallani, hogy idősebb eocénkoriak. Érdekes, hogy 
az utóbbi képződménybe beágyazott mészkősziklák koráitokon kívül szin
tén tartalmaznak foraminiferákat és litothamnium nyomokat, úgy, hogy 
nem tekinthető kizártnak az sem, hogy e strambergi típusú meszek is a 
foraminiferás mészkőbreccsával egykorú korállzátonyszirtek.

Vidékünk nyugati részén, a Berencsbukócot Harádiccsal összekötő 
vonaltól nyugatra a gosau és az ezzel együtt összegyűrt harmadkori rété
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gek a Szénástól nyugatra fekvő hegyvidék mediterrán és szarmata ho
mokkő és konglomerátum rétegei alá bukkannak és lesülyedve kiékelődnek.

A  Varakov-hegytől nyugatra nagy kiterjedést öltő világosszürke 
h om ok k övek , amelyeket S tur  pontusiaknak  jelölt, szerintem a m editerrán  

tenger üledékei. Tekintve, hogy belőle a Yarakov-hegy nyugati árkaiban 
inkább a mediterrán korra utaló kagylótöredékeket gyűjtöttem, továbbá 
hogv ugyanitt reá csaknem konkordánsan l l h-ás és 14 -os dűlésben a 
durva mediterrán konglomerátum borul, az következtethető, hogy az a 
mediterrán rétegeknél fiatalabb nem lehet.

A  Jablánc felől behatoló durva  m editerrán  konglom erátum  külö
nösen Harádics fölött a Yarakov-hegy délkeleti meredek oldalában jól 
tanulmányozható. A  9— 14°-os dűlésű konglomerátum lazán van össze
cementezve, úgy hogy az erózió könnyen megtámadja. A  konglomerátum 
főalkotórészei durva, néha V*— V2 köbméter nagyságot is elérő rachs- 
thurni, wetterlingi, havranaskalai mészkő és dolomitgörgeteg, meg több
nyire fejnagyságnál kisebb, szépen gömbölyített melafir, kvarc, vörös 
porfir. permkvarcit, permi vörös homokkő, csillámpala és gránitdarabok.

A  Harádicstól északra a Berezó-völgy jobb oldalán emelkedő Uboc 
delején, ahol a régi térkép dolomitot jelöl, miként már fentebb is említet
tem, sajátos alakú dolomitbreccsa sziklák vannak, amelyeket szintén me
diterrán korúaknak tekintek. Durva rétegpadjaik vízszintesen települnek 
n 22h-ás északnyugati dúlésú triászkorú dolomitrétegekre. Valószínűnek 
tartom, hogy itt meredek partok mentén keletkezett mediterrán parti üle
dékkel van dolgunk. A  mediterrán tenger, mely vidékünket erősen leta
rolta, csaknem a legtöbb helyen otthagyta nyomait a vidéken mindenütt 
szétszórva  található görgetegek alakjában.

A  pleisztocén t az itt sem hiányzó lösz  képviseli. Az itteni lösz azon
ban sárgásabb és agyagos tulajdonságaival némileg különbözik a Vág- 
völgy mentében előforduló löszöktől, aminek okát vidékünknek már a 
pleisztocén korban is eltérő nedvesebb klímájában lehetne keresnünk.

Berezótól nyugatra, az Osztry- és Yarakov-hegyen, továbbá Foltin
kától északra, Szakadék (Podkilava)-tól délre vannak különösen nagyobb 
kiterjedésű sárga agyagföldes löszterületek. S tur  Berezónál E lep has  p ii  
m igenius  BLUMB.-t is említ belőle, ami e képződmény pleisztocén korát 
kétségtelenné teszi.

A  berezó— óturai gosau-öböl képződményei a fentiek szerint a kö
vetkezők:

i) St u r : Loc. cit. 69. old.
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Tektonikai szemlélődés.

A  tanulmányozott vidék orografiai egységeinek sztratigrafiája 
után igyekszem azoknak geológiai és tektonikai képét már most kör- 
vonalozni.

Miként azt már az előbbiekben is kifejtettem, felvételi területem
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geológiai és orografiai tekintetben négy részre osztható, mely felosztás tek
tonikai szempontból is megállja helyét.

A  Jablánc-Praszniki (triász)-hegység kétségkívül a Fehérhegység 
keleti folytatása, melytől csupán a mediterránrétegekkel kitöltött jablánc- 
nahácsi depresszió választja el. A  túlnyomóan északnyugati dűlésű vastag, 
fehér dolomitokból és wetterlingi mészkőrétegekből felépített hegyvonulat 
különösen északi részén abráziós fennsíkot —  mintegy tönkfelületet — 
formál, amely a hegység láncszerű vonulatait és eredeti szerkezetét alig 
tünteti fel. Lehet, hogy ez az oka annak, hogy a vidék inkább középhegy
ségnek, mint redős és pikkelyes szerkezetű gyűrt hegységnek tűnik fel, 
vagy talán kőzetének ntagy vastagsága és homogén összetétele lehet az oka 
ennek. Mindazonáltal a hegységnek idősebb gyűrődéses szerkezete nyilván
való. Harádicsnál a wetterlingi mészkő ellenkező keleti dűlése, továbbá a 
Jókőtől északnyugatra a dolomit és a wetterlingi mészkő ellenkező dűlésű 
megismétlődései és végül a hegység nyugati szegélyén a Berezó-völgy 
mentén a Garbarszky és Holdovski malom felett a dolomitban tapasztal
ható ellenkező rétegdűlések, illetve az utóbbira visszavezethető redők, stb. 
mind egy idősebb összegyűrésre utalnak. E gyűrődések tengely irány a a 
most észlelhető általános csapásiránytól különbözni látszik.

A  Harádicstól követhető, kezdetben csak keskeny övben jelentkező 
wetterlingi mészkő, mint az a fenti geológiai leírásból kitűnik. Jókőtől 
északra a dolomit rovására széles övben kiterül, majd meg Klenovától ke
letre ismét összeszoruliva, csakhamar kiékelődik. Nézetem szerint a wet
terlingi mészkő és a dolomit egymáshoz való viszonya szintén az idősebb 
mezozóos mozgásokban leli magyarázatát, amely még részletes felvételen 
kifürkészésre vár.

Nagyon sok körülmény viszont arra vall, hogy hegységünk szer
kezete az ősi ráncolásra következő erős törésekben és egybetolódásokban 
csúcsosodik ki olyképen, mint azt pl. B eck  H. a Kiskárpátok déli részé
ben észlelte. A  töréses és pikkelyes szerkezet korát illetőleg két fő fázist 
különböztethetünk meg. Hegységünk többnyire ÉÉNy— DDK irányú 
főbb völgyeit, ú. m. a Fajnori, Lopusovai, Berezói stb. völgyeket meg
alapozó haránttörések valószínűleg csak a hegység összepréselődése után, 
a fiatal barmadkorban vehették kialakulásuk kezdetét. Ugyancsak az 
utóbbiakkal egykorúnak Ítélhetők a Klenova és Mederi-hegyek között a 
wetterlingi mészkő és dolomit határa mentén és egyebütt észlelhető hosz- 
szanti K — Ny irányú törésvonalak is.

Alsókosaras és Mosznóci közt a dolomitra települő gosaubeli fenék- 
üledékű hippurites mészkővel együtt triászhegységünk északi pereme 
több pikkelyre tagolódik. A  Cervena hóra északi gerincén nyugatról ke
letre, a szegélyt egymással többször váltakozva hol a dolomit, hol a hip-
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purites mészkő adja. Legerősebben lendült ki a Mosznóci felett emelkedő 
Gralovec-hegyet képező pikkely, amelyből, az erős előretolásnak engedve, 
a mosznóci-i forrás felett emelkedő dolomit és hippurites mészkő alkotta 
magános szirt is kiszakadhatott. E pikkelyek észak-déli irányú törések 
mentén, melyeket a triászhegység Mosznóci-tól nyugatra eső besülyedé- 
sére vezethetünk vissza, a transzgressziós cenoman vagy gosaukorú kép
ződmények lerakódása után keletkezhettek. Utóbb a hegységnek az álta
lános észak-északnyugati rótegdőlésnek megfelelő összepréselődése e pik
kelyeket kulisszaszerűen egymásra préselte, úgy hogy a Cervena hóra 
északi részén a hippurites mészkövek több helyütt a dolomit feküjébe 
kerültek.

A  nahács— praszniki vonulat fehér dolomitja és elváltozott fáciesű 
algás mészköve ugyancsak 18— 22h közt váltakozó, általában ÉÉNy-i 
dőlésű. A  dolomit itt több helyütt közreveszi a mészkövet, úgy hogy e

4. ábra Vázlatos észak-déli irányú szelvény Berező állomás és Jókő közt.

1 =  wetterlingi mészkő. 2 =  alsó fehér dolomit, 3 =  lunzi homokkő, 4 =  carditás mész
kövek (és opponitzi mészkő), 5 =  felső fehér dolomit, 6 =  vöröses kötőanyagú transz
gressziós konglomerátum breecsa, 7 =  gosau homokkő és konglomerátum, 8 — laza 
homokkővel váltakozó gosau márga, 9 =  mediterrán dolomit-mészkő líreccsa, 1 =  lösz

és alluvium.

vonulatnak is ősi gyűrődéses szerkezetet tulajdoníthatunk. Vájjon e vonu
lat a Jablánc— Praszniki-hegység pikkelyes ismétlődése, avagy pedig 
a Nedzó-hegység déli folytatása-e, az még eldöntésre vár. Lddig szerzett 
bizonyítékaim alapján egyelőre az utóbbi feltevéshez csatlakozom.

A  jablánc— praszniki triászhegység az ezt körülövező depressziók 
következtében jelenleg különálló sziget. A  triászrétegeknek Mosznóci, Faj- 
norirtvány, Milcici mentén tapasztalható kiékelődését lesülyedéssel ma
gyarázom, aminek a gosau képződmények lerakódása előtt kellett meg
történnie, minthogy a gosaurétegek a triászhegységbe ékelődő Fajnor- 
írtvány— Milcici közti öblöt kitöltik. Ellenben a triaszrétegeknek vidé
künk és a Fehérhegység közt tapasztalható beszakadása valószínűleg a 
gosau utáni keletű és a mediterrán-szarmata előtti korba tehető, mivel 
Harádicstól délre nyoma sincs a gosaui rétegeknek és a jablánc nahácsi 
depressziót a mediterrán-szarmata tenger üledékei töltik ki.

Ugyancsak szó lehet itt a vágvölgyi széles behorpadásról, melyet 
szintén a gosau utáni korba helyezek, annál is inkább, mert a V ágvölgy

13A ni. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914.
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szélein, legalább is a pöstyéni körzetben, a gosaurétegeknek nyoma sincs 
és így feltehető, hogy ez a vidék -a gosau idején szárazon álló magas hegy
ség volt. Egyéb körülmények, melyekre itt most nem térhetünk ki külön, 
arra mutatnak, hogy a Vágvölgy pöstyéni behorpadása a fiatalabb ter
cierbe helyezhető és a Kis-Alföld beszakadásával hozható kapcsolatba.

Az ószombat— nemesváraljai szirtvonulat párvonalas hegyláncok
ból áll, melyek a beszkid homokkő-öv alkotta Javorina-hegység déli lej
tői mentén a felszíni távolságban is jól érvényre jutnak. Ezideig e vonu
latnak főleg az Ószombat— Ótura közt elterülő részét volt alkalmam 
tanulmányozhatni, amiért is különösen ennek a rövid tektonikai ismer
tetésére szorítkozom.

Az itt 3— 5 láncot képező szirtvonulat voltaképen csapásban össze
függő lánchegység, mely a csapásirányra merőleges irányú völgyek men
tében, látszólag szirtes tarajokba sorakozó, egymással párvonalas hegy
láncokká tagolódik.

A  szirtvonulat déli hegytarajának magva a gosau-ótercier réte
gekre egyközösen telepedő ÉÉNy dűlésű, idősebb liászkorú foltos mészkő, 
míg északon a fiatalabb tithon-mészkő alkot élesen kiemelkedő hegypere- 
met. Az egyes hegyláncokat tehát különböző képződmények építik fel, 
amennyiben a délről észak felé irányuló metszet mentében általában 
véve egyre fiatalabb képződmények lépnek fel a párvonalas hegyláncok 
felépítésében.

Miavától délkeletre Babiary és Turréte közt kiemelkedő hegyláncok 
legdélibb gerincét: a 409 m-es hegyet 22h-ás dűlésben fekvő foltos liász- 
mészkő alkotja. Innen észak felé eső második hegytaraj a gosau-ótercier 
kemény homokkő konglomerátumából áll, mely látszólag résztvesz az 
általános csapásban. A  Holice-tól északra fekvő harmadik tarajban szürke, 
majd felette vörös, tűzköves mészköveket találunk, míg a Turréte és 
Miava közt fekvő legészakibb hegylánc tithon-mészkőből épült fel.

Turrététől DDISTy felé Berencsváralján túl csaknem mindig ilyen 
sorrendben találjuk meg a nevezett képződményeket a hegység déli szár
nyát alkotó egymással párvonalas hegyláncokban.

A  vékony kösseni rétegek, a crinoideás mészkövek és a posidonomiás 
palák csak alárendelt szerepet játszanak a hegyláncok felépítésében.

Turrététől délre a 398 m-es hegyen kitűnő szelvényben vannak fel
tárva a szirtes képződmények. Itt az ismétlődő liászkorú foltos-mészkő 
megismétlődik és közrefogja a fiatalabb posidonomiás palákat és a vörös 
tűzköves és fekete mészkövet. Itt kétségkívül egy szinklinális-alakulattal 
van dolgunk. A  hegység gyűrődéses szerkezete egyebütt is jól szembe
tűnik. A  hegyvidéknek Turrététől Pili és a Schmerzinger-malom mentén 
csaknem Ószombatig követhető északi szárnyában a déli szárny réteg*
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sorozatának megismétlődésével találkozunk, azzal a különbséggel, hogy 
míg a déli szárnyat túlnyomóan az idősebb foltos liász stb. mészkövek, 
addig előbbit főleg a fiatalabb tithon-meszek építik fel. E megismétlő
dést nem annyira pikkelyes szerkezetre, mint inkább gyűrődésekre ve
zetem vissza.

Gyűrődésre vall többek közt az is, hogy amiként az a térképből és 
a leírásból látható, a gosau-ótercier homokkövek az idősebb jurarétegek
kel együtt csapásban ismétlődnek; ami viszont arra mutat, hogy a hegység 
utolsó ráncvetése a gosau-ótercier utáni időben történhetett.

Tektonikailag különös fontosságúak a Stary-hradon fellépő, már 
a sztratigrafiai részben ismertetett, látszólagosan a mediterrán rétegek
ben ülő exotikus jellegű korallmészkő-szirtek. Még eldöntésre vár, hogy 
vájjon e szirtek a Foltinka Batykora között levő ótercier óriás-konglo
merátumához hasonló képződmény tartozékai-e, ami mellett a Stary-

5. ábra. Észak-északnyugat— dél-délkeleti irányú szelvény Turréte és Babiary közt. 
1  =  liászkorú mészkő, 2 =  sötétszürke mészkövek és palák. 3 =  vörös tűzköves mészkő, 
4 =  aptychusos vörös márgák, 5 =  tithon mészkő, 6 =  gosau-ó-tercier homokkő konglo

merátum. 7 =  ó-tercier laza homokkő, 1 =■ lösz.

hradon nagy számban található durva görgetegek is bizonyítani látsza
nak: amennyiben különböznek a mediterrán korú konglomerátum anya
gától; avagy a szarmata képződményeket követni szokott abraziós gör
getegeknek felelnek-e meg? De az is meglehet, hogy e mészkőszirtek a 
mediterrán takaró alatt szálban álló, az óturai Draki-hegyi előfordulás
hoz hasonló foraminiferás eocénkorú korallzátonyok.

A  szirtvonulatunk déli peremeit alkotó, az eróziótól csak kevéssé 
megszabdalt Stary-hrad, Kamene skala, Benkovice stb. hegyláncolat sa
játos egyenes taraját a mediterrán képződmények alkotják, amelyek csak
nem vízszintesen, avagy csak csekély déli vagy délkeleti dűléssel települ
nek e hegyek magvát alkotó foltos mészkövekkel együtt összegyűrődött 
gosau-ótercier homokkövekre. Érdekes, hogy ez az alsó mediterrán réte
gekből álló taraj magasságban felülmúlja a szirtvonulat mezozóos rétegek 
alkotta hegyláncait. Nincs kétségem aziránt, hogy az alsó mediterrán 
tengernek itt voltak partjai. A  mediterrán-szarmata abrázió épúgy le- 
nyeste a szirtvonulat hegyláncait, mint a többi északnyugat-kárpáti hegy-

13*
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vidékeket. Ennek tulajdonítható, hogy a hegységeink csúcsaira fektetett 
képzeleti sík 420 m tengerszin feletti vízszintes felszínben terül el.

Kisebb, a csapásirányra és a hegyvonulatra merőleges irányú töré
sét mentén történt elmozdulások sem ritkák vidékünkön. Ezek keletkezé
sének korát a legfiatalabb tercierbe tehetjük. E diszloikációk felderítése 
és térképezése csak nagyon részletes felvételtől várható.

Miavától keletnek a szirtvonulat erősen összepréselődik és összeszo
rul, amit a Miava, feletti tithom-mészkő felépítette hegytaraj tithon-mész- 
kövének és az ez alá begyűrt aptychusos tithon márgának erős roncsolt- 
ságában és metamorf voltában is észlelhetünk. Miavától keletre keskeny 
övként Drgonováig követhető a szirtvonulat. Óturánál széles körzetben egy 
darabra kiékelődik, aminek okát árkos beszakadásra, vagy pedig eltoló
dásra vezethetjük vissza. Az óturai depressziótól északnyugat felé ismét 
teljes szélességben érvényre jut a szirtvonulat, mely e kiterjedését meg
tartva Trencsénen túl követhető. A  jellemzett szirtvonulat gerinceinek fel
építésében az általános csapást követő gosau-ótercierrétegek is részt vesz
nek, az alsó mediterrán rétegek már többnyire vízszintesen transzgredál- 
nak az idősebb képződményekre. Ennek alapján kimondhatjuk, hogy szirt- 
vonulatunk összegyűrődése az eocén utáni és az alsó-mediterrán előtti 
korba esik.

A  Nedzó-hegy séget, miként a sztratigrafiai leírásból kitűnik, közép- 
és felső-triászkorú mészkő, dolomit és szubtátrikus fáciesü szirtes mész
kövek és márgák egész sorozata építi fel. Az itteni szirtes képződmények 
túlnyomóan mészköves jellegükben általában különböznek az Ószombat- 
Miava-Nemesváralja mentén követhető szirtvonulat inkább márgás fáciest 
mutató kőzeteitől.

A  Nedzó-hegy ség Vágujhelynél orsóalakú letarolt antiklinálist mu
tat, melynek szája északkelet felé tekint, míg az orsó zárt vége Csejténél 
van. A  valószínűleg a fiatal tercierkorban abradált a.ntiklinális előbukkanó 
legmélyebb magvát a dachsteini típusú nedzómészkő alkotja. Az antikli- 
nális nedzómészkő magvára konkordánsan a dolomit rétegei borulnak reá, 
melyek, amint az a leírásból és a geológiai térkép szemléletéből is kitűnik, 
Alsóbotfalutól Csejtéig megszakítás nélkül terjednek, majd meg innét 
a keleti oldalon a vágujhelyi Nad Mikauce-ig haladnak, s ezen az olda
lon erősen összetöredezve és több helyütt kiékelődve félkörben körülöve
zik a nedzómészkövet. A  kövületes kösseni rétegek a dolomitot követve 
több helyütt kibukkannak. Mivel rétegeik nyomát különböző lelőhelyeken 
az antiklinálisnak úgy nyugati, mint keleti oldalán megtaláltam, azt kö
vetkeztetem, hogy e képződmény még a Nedzó-antiklinálishoz tartozik.

Általában a Nedzó-hegység keleti lejtőit Vágujhelynél rendkívül 
erős összetöredezettség és roncsoltság jellemzi. Ennek következményei a
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dolomit gyakori kiékelődésében és 
a mészkőnek az itten tapasztalható 
gyakori márványos kristályos át
változásában és azok lithoklázisok- 
kal átjárt szerkezetében jutnak ki
fejezésre. Az itteni zavarokat leg
jobban a Yágmedence leszakadá
sára avagy a mediterránkor előtti 
erős diszlokációs mozgásokra ve- 
zethetnők vissza. Lehetséges, hogy 
a Nad-Mikauce-tetőn megismét
lődő nedzómészkő és dolomit is 
egy pikkelyszerű beszakadásban 
leli magyarázatát, bár az sincs 
teljesen kizárva, hogy az egy má- 
sodik kisebb antiklinális, amely 
esetben a közbülső szinklinálist le- 
nyesettnek és elkentnek kellene 
föltételeznünk. A nedzó triászának 
eme pikkelyes megismétlődése a 
mediterrán előtti időkbe eshetik, 
mivel a mediterrán rétegek, amint 
az a Nad-Mikauce északi oldalán 
az országút felett jól látható, 
transzgredálnak az alattuk levő 
nedzó-mészkőre.

A  nedzói triászantiklinális 
északi homlokára észak felől a 
szubtátrai fáciesű jura- és neokom- 
rétegek alkotta szirtvonulat toló
dott reá. Az idetolódott szirtöv jól 
kivehető szinklinálissal támaszko
dik a triászképződményekre, majd 
pedig ezután észak felé még két 
kisebb antiklinálist vet föl. Niad 
Salaskaoh csúcsától észak felé 
Russóig az aptychusos foltosmár- 
gák, a vörös szirtmészkőtől és a 
crinoideás meszektől megszakítva, 
háromszor ismétlődnek, amit én az 
jslvitathatlan gyűrődéses szerkezet-

6.
 

áb
ra

. 
V

áz
la

to
s 

sz
el

vé
ny

 
V

ág
uj

he
ly

 
és

 
R

us
só

 
kö

zö
tt

.

fe
hé

r 
do

lo
m

it
. 

2 
=

 n
ed

zó
m

és
zk

ő,
 

3 
=

 k
ös

se
m

 
ré

te
ge

k.
 

4 
=

 li
ás

z 
m

és
zk

öv
ek

 é
s 

ho
m

ok
os

 c
ri

no
id

ea
 b

re
cc

sá
k.

 5
 =

 v
ör

ös
es

 s
zi

rt
m

és
zk

ő,
 

sz
ür

ke
 

m
és

zk
ő?

. 
7 

=
 a

pt
yc

hu
so

s 
ti

th
on

-n
eo

ko
m

 
m

ár
gá

k,
 

8 
=

 v
ör

ös
 

kö
tő

an
ya

gú
 

ór
iá

sk
on

gl
om

er
át

um
, 

9 
=

 m
ed

it
er

rá
n 

ho
m

ok
kő

.



198 IFJ. DK. LÓCZY LAJOS (Ő8>

nek tudok be. Különösen a Russói-völgyben levő jó feltárásban lehet a 
tektonikai viszonyokat jól tanulmányozni. Itt a forrásfeletti vörös szirt- 
mészkőben 60— 70° északnyugati dűlést mértem. A völgyben lefelé ha
ladva megfordul a dűlés, mivel a Russó feletti crinoideás liászhomok- 
kövek többnyire ellenkező 7— 8h-ás meredek dűlést mutatnak. A  völgy 
mentében jól tanulmányozható, hogy a csaknem vertikális, jobbra-balra 
hajladozó rétegdűlések általában mégis az északnyugati Kárpátok álta
lános északnyugati dűlésére vezethetők vissza.

A gosau-ótercierkorú óriáskonglomerátum Russó és Alsóbotfalu 
közt északnyugati dűléssel borul az alatta levő egyező csapású tithon- 
neokom márgára s a hegység északi peremét alkotja. Nézetem szerint e 
konglomerátum transzgredál a már itt levő szirtes kőzetek alkotta hegy
ségre. Ezek után azt is megállapíthatjuk, hogy a Russó fölötti szirtvonu- 
lat már a gosau-ótercier előtt szenvedhette redőkbe gyűrődését, míg a 
redőknek az általános északnyugati dűlésnek megfelelő átbuktatása az 
eocén utáni időben történhetett.

A  Nad Salaskach-hegy nyugati oldalaitól a Yelki Plesivecen a 
csipkési Derjenovioarhegyig követhető fehér dolomit többnyire 22h-ás 
45— 50°-os dűlést követ. A  Plesivecen a csapásirányban folytonosan ki- 
sebb-nagyobb zavarok észlelhetők, melyek a csapásirányra merőleges 
irányú törések mentén támadt kisebb-nagyobb eltolódásokban és kilen- 
dülésekben nyilvánulnak.

Derjenovica-hegytől északra a dolomit hirtelen kiékelődik és a hegy
gerinc déli folytatását a reátolódott szirtövi fáciesű vöröses-fehér tithon- 
mészkő képezi. A  szirtes fáciesű vonulat éles vonal mentén tolódhatott a 
dolomitra, melynek bizonyítékául szolgálnak talán az itt található sajá
tos vörös kötőanyagú breccsák, melyeket én a mediterrán konglomerátum
mal ellentétben diszlokációs breccsának vélek.

Az általában a kontaktvonal mentén a dolomit fedőjében települő' 
tithon-mészkő, mely a Derjenovica-hegy és a Csipkési haj (Sipkovi haj) 
nagy részét alkotja, ugyancsak 19— 22h közt váltakozó dűlésű. A  tithon- 
mészkő alatt avval diszkordánsan a Kozinec-hegytetőn 16h-ás csapású 
csekély dűlésű maim és callovien mészkövek, meg az ezek fedőjében levő 
vörös crinoideás mészkövek szerintem a tithonnal együtt az északnyugat
ról idetolódott szirtöv képződményei.

Az Obuchacinál és a grnca— verbói országút mentén kibukkanó déli, 
illetve keleti dűlésű szürkés dolomitos mészkövek hovátartozásáról még 
nem bizonyosodtam meg. Lehetséges, hogy az utóbbi képződmények a 
Vág túlsó oldalán kibukkanó ballensteini (?) fáciesű övezet, vagy pedig 
az árkosán lesülyedt nedzói triászöv ablakban felszínre bukkanó részei.

Az északnyugatról idetolódott szirtöv, mint az a térkép szemléleté-
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bői is kivehető, Prasznik vidékén széles ívben takaróként ráterült az alá. 
bukó triász mészkő és dolomit alkotta övre. Érdekes, hogy a transzgre- 
dáló gosau-ótercier rétegek követik a betolódott szirtvonulat Praszniknál 
tapasztalható keleti elhajlását, ami amellett bizonyít, hogy a triász é,s az 
erre tolódott szirtövektől felépített hegység már a gosau előtt készen ál
lott. Sajnos, Praszniiktól délre, a Dubnik-hegyen a dolomitra tolódott szir
tes tithon-mészkő érintkezési kontaktvonala az itteni vastag mediterrán 
takaró miatt nem nyomozható kellőképen. Nevezetes, hogy a Csipkési haj 
(Sipkovi haj) szirtes fáciesű tithon- és malm-callovienkorú mészkövek 
fáciesükben eltérnek úgy a russó— botfalui, mint az ószombat— nemes
váraljai szirtöv képződményeitől. Míg a kozineci vöröses tithon-mészkő 
az ószombat— nemesváraljai szirtvonulat Klanecnica-völgyi tithon-mész- 
köveivel mutat némi egyezést, addig a vörös crinoideás mészkő a Russó 
fölötti hasonló képződménnyel mutat szorosabb rokonságot.

Térjünk végül a berezó— óturai gosauöböl tektonikai elemzésere. 
Miként azt már fentebb is kimutattam, az idősebb gosaurétegek a berezói 
depresszió mentében transzgredálnak a triászhegység felső fehér dolomit
jára és azokra látszólag konkordáns rétegzésben a fedőben következnek.

Hogyha egy észak-déli irányú szelvényt vonunk a Bradló-hegyen 
keresztül egészen a dolomitgerineig, azt tapasztalhatjuk, hogy a dolomit- 
peremtől északra a fedőben mind fiatalabb rétegek tárulnak elénk. Amint 
azt már a sztratigrafiai leírásnál kimutattam, e rétegsorozatban talán 
már a cenomantól kezdve egészen az ótercierig nagy változatosságban van 
képviselve a felső-kréta. Az alul gosaui fáciest mutató felső-kréta felfelé 
flisszerű fáciesbe megy át, amelyet aztán a kárpáti homokkőre emlékez
tető ótercier (alsó-eocén-oligocén) homokkövek és foraminiferás mész- 
breccsák követnek, mely utóbbiak a Siroke Bradlón a gosaurétegektol 
közrevéve bukkannak elő. A  többnyire természetes rétegsorozatot a fedő
ben, csapásban követhető Foltinka Batykora közt jól feltárt, talán már 
eocénkorú óriás-konglomerátum zárja le, mely után attól északra, a fedő
ben ismét az ótercier rétegekkel ismétlődő gosaurétegek következnek.

Vidékünk északi részén Berencsbukóc— Ötura— Morvamogyoród 
menti vonalon túlnyomóan az ótercier rétegek jutnak érvényre, bár a velük 
többnyire összegyűrt gosaurétegek sem hiányzanak.

Nagy fontosságot tulajdonítok az óturai Draki-hegy, sivackoviai stb. 
eocénkorú foraminiferás mészkőbreccsájában ülő, legtöbbször igen nagy 
korallmészkő-sziklának, melyek tekintve, hogy bennük a mikroszkóp alatt 
Litotbamniumok is észlelhetők, lehetséges, hogy a hreccsával egyidős ma
gános korallzátonyoknak felelnek meg, bár az sincsen kizárva, hogy itt
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a foraminiferás mészkőbreccsába és az ezeket rendszerint követő konglo
merátumba távolról belekerült exotikumokkal van dolgunk. A  foltinka- 
batykorai óriás-konglomerátum, amely résztvesz az általános csapásban, 
hasonlóképen tartalmaz néha több köbméter nagyságú, tömött, az előb
bihez hasonló korallmészkő alkotta szögletes tömböket, látszólag exoti- 
kum jellegű kőtuskókat, amelyek folytán ez az óriás-konglomerátum a 
híres bucsecsi konglomerátumhoz válik hasonlóvá. Kiderítésre vár még, 
hogy az e vidéken szálban teljesen hiányzani látszó mészkősziklák mikép 
kerültek a konglomerátumba. Többféle magyarázat lehetséges: A  takaró
elmélet híveinek nyomdokait követve exotikus mészkőtömbjeink idekerü- 
lését redőtakarós idetolódással magyarázhatnánk. Vagy pedig a szirtvo- 
nulat hüvelyét képező, azzal együtt idetolódott gosau-ótercier takaró út
jában az alapképződményekből kiszakított rögök lehetnek e mészkő- 
tuskók. Glaciális utón való magyarázattal is érvelhetnénk. Véleményem 
szerint azonban a homogén jellegű korallmészkő szirtek az alsó-eocén, 
vagy eocén foraminiferás autochton koráll zátonyaiból a fiatalabb ótercier 
korú tenger abráziója által szakíttathattak le. Érdemesnek vélem itt a 
figyelmet a Russótól -délre eső RobaninDvölgy mediterránkorú abráziós, 
szögletes sziklatömbjeire felhívni. Nedzó-hegység nyugati oldalát ké
pező vörös szirtmészkő alkotta partok mentén a mediterrán tenger abrá
ziója nagy szögletes sziklatömböket szakított ki a hegyoldalból és miután 
a tenger, úgy látszik, időközben visszavonult, a finomabb anyagot és gör
geteget magával vitte, míg a nehezebb mészikőtuskók ott maradtak és 
elborították a hegyoldalt. Itt tehát egy félbemaradt óriáskonglomerátum 
képződéssel van dolgunk. A foltinka-batykorai óriáskonglomerátum tehát 
szinte valamely idős tercier tenger meredek partjai mentén alakult parti 
konglomerátum képződmény, melybe a partokból kiszakított mészkőtöm- 
zsök belegördülhettek és a gyors üledékképződés következtében elkerülték 
a széttördelést és legömbölyítést.

Amint a sztratigrafiai viszonyokból kiderül, a gosau- és flis-fáciesű 
felső-kréta képződmények és az ótercier rétegek kétségkívül ugyanazon 
lerakodási medence üledékei, melyek az eocén utáni korban egymással 
erősen összegyűrődtek. Dacára az elvitathatatlan erős gyűrődésnek, jól 
feltárt antiklinális vagy szinklinális nyomára sehol sem bukkantam. 
Különösen a gosau-öböl déli részében csaknem mindenütt az Északnyu
gati Kárpátokra jellemző észak-északnyugati dűlést találtam, amit olyan 
gyűrődéssel magyarázhatunk legjobban, melynél a redőnek középszárnyai 
(Mittelschenkel) az erős nyomás következtében elszakadtak. A  szirtvonu- 
latok a gosau-öv és a triászhegység általános 1— 3h-ás csapása és képződ
ményeiknek ÉÉNy irányú konkordáns dűlése ugyanegy összepréselő 
dinamikai folyamat következménye, amely az eocén— mediterrán közti
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időbe esik. Gyűrődéseken kívül a 
fiatalabb tercierben keletkezhetett 
pikkelyes összetorlódásokkal és ki
sebb törésekkel is 'Számolnunk 
kell. A  Bradló-hegy tetején a go- 
sau felső hippurites mészkőben 
láthatunk ilyen törések mentén 
történt elmozdulásokat. A  Bradló- 
hegy északi, kemény homokkő- 
konglomerátum alkotta csúcsait 
közrevevő inoceramusos márgák 
megismétlődését is inkább töréseik 
útján keletkezett pikkelyezéssel, 
mint gyűrődéssel magyarázhatjuk.

*

Befejezve felvételi területem 
regionális szerkezeti ismertetését, 
megkísérlem röviden hegyvidé
keinket tektonikai szempontból a 
Kárpátok eddig ismeretes szerke
zetével kapcsolatba hozni. Te
kintve, hogy a Kárpátok ismere
tét főként UHLiG-nak köszönhet
jük, aki a takaróelmélet segítsé
gével magyarázta a Kárpátok szer
kezetét, egyelőre eltekintek a vidé
künkön tapasztalt ellenkező tény
állásoktól s az ő felfogása szerint 
igyekszem vidékeinket az Északi- 
Alpok és a Kárpátok szerkezetébe 
illeszteni.

A Fehérhegység— Jablánc— 
Praszniki és a Nedzó-hegység az 
alsó-ausztriai elő-alpesi takaró 
északkeleti folytatásának tekint
hetők. A  Fehérhegység és a Jab
lánc— Praszniki hegyvidék triász
képződményei úgy viselkednek a 
Kedzó-hegységéihez, mint az elő- 
alpesek lunzi fáciese az ötschi

■§ s -



2 0 2 IFJ. ÜK. LÓCZY LAJOS (62)

fácieshez. Mivel a nedzóhegységi vonulat a Prasznik— Naháesi vonalon 
pikkelyesen elválik a másik triászfáciesövtől, föltehető, hogy a két fácies- 
vonulat minit részredő állanak egymással szemben. A  gosau-ótercier réte
gek, minthogy ezek vidékünkön a triászképződményekre transzgredálnak, 
úgy, mint azt az Előalpoknál szokás előtérbe állítani, az alsó keletalpesi 
takaróhoz számított előalpesi redővel délről kerülhettek ide. Az Ószombat—  
Nemes váraljai foltos-mészkő és tűzköves mészkővonulat a keletalpesi szirt- 
öv folytatása, amely vidékünkön még erős fáciesbeli rokonságot mutat az 
előalpesi piennini redő kőzeteivel és valószínűleg csak északkelet felé Tren- 
csénen túl megy át a Kárpátok kövületes szubpiennini fáciesébe. K ö bér , 
aki e vidéken járt, ugyanilyen értelemben nyilatkozik. Ugyanő a Lubina 
körüli szirteket, mint a piennini redőhöz tartozókat elválasztja az előbbiek
től, amihez azonban alapos kétség fér. A Nedzó-hegység szirtöve, amely 
meszesebb fáciesében némileg elüt az Ószombat— Nemes váraljai szirtöv- 
től, mint azt K ö b é r1) is megjegyzi, a szubtátrai takaró felbukkanó hom
loka lehet; de az sincs kizárva, hogy az előalpesi redő tartozéka; amint 
hogy erre az Északi-Alpokban is számos példa van.

A  takaróelmélet hívei általában a kárpáti és keletalpesi fáciesöveket, 
illetve takarókat, időben is párhuzamba állítják a jól tanulmányozott pon
tos részletfelvételekből ismeretes nyugatalpesi takarószisztémákkal. Esze
rint a Kárpátok és a Keleti-Alpok északi homokkő és flisöve, az ú. n. besz- 
kid-öv a helvéciai takarónak felel meg, amelyet a legidősebb, illetve leg
mélyebb, elsőoszitályú takarónak szokás tekinteni. A  keletalpesi centrális
gneisz és mészfillit takarókat, továbbá a Kárpátok ú. n. „ hochtatrikns“ 
takarójába számított gránit, gneisz és többnyire metamorfizált szedimen- 
tumok alkotta öveket (Kis-Kárpátok, Inovec-hegység, Zjar, Tátra, stb.) 
a Nyugati-Alpok lepontini takaró-rendszerével szokás párhuzamba állítani, 
míg a keletalpesi szubpiennin és piennin-takar ók, melyek kárpáti folyta
tásaiul a kövületben gazdag és kövületben szegény szubtátrai takaróknak 
tekinthetők, a Nyugati-Alpok keletalpesi redőszisztéma alsó részredőinek 
felelnének meg. A  felső keletalpesi takaró kárpáti ekvivalensét sokan a 
Kárpátok belső hegyvidékein és a Középhegységeinkben látják. A  Nyu
gati-Alpokban történt felismerés szerint a keletalpesi takarószisztéma 
volna a legfiatalabb és a takarók délről származó idegyűrése a miocén-kor
ban játszódott volna le.

Új-abb időben a Keleti-Alpok és a Kárpátok szerkezetének ilyetéa- 
képen való korbeli összefüggése a Nyugati-Alpokkal, az előrehaladó rész
letes geológiai felvételek tapasztalataiból származó disszonáns hangokat 
szólaltatott meg a takaró-elmélettel szemben. Különösen A m p f e r e r  és

) K öbér L.: Deckenbau dér östlielieu Nordalpeu (Loc. cit.) 24— 26. old.
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GrEYEK nyújtottak részletes felvételek alapján erős bizonyítékokat arra 
nézve, hogy a Mészkő-alpok övei már az oligocén viagy talán még a gosau 
előtt is mostani helyükön voltak. De már a takaró-elmélet hívei közül 
K ö bér  is a keleti alpok fő takaró-mozgásait a gosau előtti korba helyezi 
és ezzel sejtetni engedi, hogy itt a kelet-alpesi takaró az eredetileg idősebb
nek vett helvetiai beszkid-takaró-szisztémát is megelőzi idetolódottságá- 
bán és a legidősebb takaró-szisztéma a lepontini.

A  Kárpátok cenomanelőtti takaróképződésére már Uh l ig , S uess és  
M üRGogi is rámutattak.

Nemrégen L im anovski helyszinén szerzett alapos bizonyítékok alap
ján a Magas-Tátra ,,hochtatrikus“ fáciesövét a hozzátartozó kristályos 
maggal együtt a mélységben gyökerező autochton tömegként fogta el, 
melyben perm előtti mozgásokat is felismerhetni vélt. Erre az autochton 
magra két digitációt alkotva tolódnak rá a szubtátrikus képződmények.

Visszatérve felvételi területem jellemzésére, az itt szerzett tapasz
talatokra támaszkodva kimondhatjuk, hogy .a fentebb adott takaró-elmé
letre támaszkodó magyarázat nem állhat meg minden ízében és hegyvidé
keink ilymódon nem állíthatók be az egyéb kárpáti vidékek és az Északi- 
Alpok feltételezett takaró-rendszerébe.

Erre nézve a következő bizonyítékokat említhetem fel:
1. Nemcsak felvételi területemen, de az Északnyugati Kárpátok 

Vágón túli részében csaknem mindenütt a miocénnel idősebb képződmé
nyek ÉÉNy-i általános dűlése 19— 23h közt ingadozik.

2. Miként az a fekvési viszonyokból kimutatható, a gosau fáciesű,. 
flisfáciesű felső-kréta és ótercier kárpáti homokkőtípusú rétegek közvetle
nül mennek át egymásba és minden körülmény arra mutat, hogy ugyan
azon tengermedencében keletkezett üledékek.

3. A  gosau képződmények fenéküledékekkel transzgredálnak úgy az 
előalpesi triászkövekre, mint az erre Praszniknál rátolódó szirtövi fáciesű, 
jura-tithonvonulatra is.

Ezen viszonyokból az is következtethető, hogy a gosauképződmények 
nem lehetnek az esetleg ddeto.lódott triászövet képező takaró tartozékai,, 
hanem, amikor az utóbbi már itt hegységet képezett, azután többé-ke- 
vésbbé annak öbleit kitöltve autochton módon arra a helyszinre transz- 
gredált. Ugyanez áll az ótercier rétegekre is, amelyek noha később a szirt- 
vonulattal együttesen összegyűrettek, nem képezhetik a homloki részben 
felbukó szirtredő hüvelyét. Emellett látszik bizonyítani az a V etters-íő I 1

1) K öbér L .: Über Bau und Entstehimg dér Ostalpen. Mitteil. d. Geol. Ges. 
Wien. Bd. IV. 1912. 107 old. etc.

2) Lim an o vsk i: Lásd Goetel ismertetését a Mitteil. d. Geol. Ges. Wien. 1912-beiK
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kimutatott körülmény is, hogy az eocén a Kis-Kárpátokban két pik
kelyre: ú. m. szubtátrikus és előalpesi vonulatokra transzgredál. Ez a 
transzgresszió ott többé-kevésbbé egyenes, É— D-i irányú partok mellett 
történhetett a különböző pikkelyekből már az előtte felépített hegység 
felett. A  Kis-Kárpátokban és felvételi területemen jól kimutatható, hogy 
a hochtátrikus, valószínűleg autochton magra észak felől következő külön
böző fáciesű vonulatok pikkelyesen északnyugat felől vannak reátolva, 
ami nemcsak az egyes pikkelyek kiékelődési viszonyaiban, hanem az 
általános ÉÉNy-i dűlésben is megnyilatkozik.

A Kis-Kárpátok déli részét képező hochtátrikus övre északnyugat 
felől a Pernek-Losonci vonulat (szubtátrai öv) támaszkodik. Erre ugyan
csak a fedőben a Fehérhegység és az ennek folytatását képező Jablánc— 
Praszniki-hegység alkotta előalpesi triászöv következik, amely pikkelye
sen elválik a szerintem folytatásául szolgáló, de némileg megváltozott 
nedzói fáciestől. A  nedzói pikkelyre, amint azt fentebb bővebben is ki
fejtettem, északnyugat felől két helyütt is: Praszniktól északra és Russó- 
Alsóbotfalu közt ugyancsak észak-északnyugat felől vannak tolódva, az 
egymástól fáciesben némileg eltérő szirtvonulattöredékek. Tekintve, hogy 
ezek kövületes képződményei középeurópai típusú kövületeket is tartal
maznak, arra lehetne gondolnunk, hogy azok eredetileg a Cseh masszívum 
partjain képződtek a GEYER-féle1) értelemben és onnét tolódhattak vidé
künkre.

Az északnyugati Kárpátok említett pikkelyei átlépik a Yágvölgyét 
és a Vág túlsó oldalán is követhetők. Eddigi kirándulásaim után Ítélve az 
előalpesi triászredő is átcsap a Vág túlsó oldalára, ahol hatalmas takaró
ként borul a liász-jura-neokomkorú szubtátrikus fáciesű képződményekre, 
amelyek ablakokban bukkannak elő. A Pöstyéntől északra fellépő fehér 
dolomitok, a trencséni és trencsénteplici dacbsteini típusú algás mészkövek 
szerintem szintén a nedzó és az ezzel egykorúnak vehető wetterlingi 
mészkő ekvivalensei.

Az északnyugati Kárpátok e körvonalozott tektonikai szerkezete arra 
a nézetre vezetett engem, hogy az itteni képződmények, melyek az Északi- 
Alpok hasonló fáciesű vonulatainak elvitathatlan folytatásai, nem mesz- 
sziről, (délről) talán több száz km utat megtevő takarókkal kerültek ide, 
hanem az autochtonnak vehető Cseh masszívum és a Kárpátok belső mag- 
vát képező, valamikor összefüggő gránit és egyéb kristályos kőzetek ké
pezte masszívumok (1. L im anovski) között elterülő medencében ülepedhet
tek le. A két masszívum közti geoszinklinálisban felhalmozódott képzöd- i)

i) Ge y e r : Kalkalpen in unteres Enns und Ybbstale. 90. old. Jahrh. d. k. Geol. 
R.-A. 1909.
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menyek a két masszívum közelebbjutása által gyakorolt nyomás követ
keztében nemcsak összegyűrettek, hanem takarószerűen egymásra tolód
hattak.

A  Kárpátok e részén képzelt egykori összefüggő autocliton magas
hegység képviselőiül tekintem a Kiskárpátok, az Inovec, Tribec és a Zjar- 
hegység képezte kristályos kőzetű magvakat, melyek a Kis-Alföldön le
szakadt nagyobb kiterjedésű összefüggő masszívum maradékai lehetnek. 
E nézetet különben már apám megpendítette.1)

A Kárpátok tektonikai szerkezetének ismerete még messze áll a meg
oldástól. U i-il ig  V ik t o r , az elhunyt nagynevű osztrák geológus fáradhatlan 
munkásságának, melyet a Kárpátok megismerésére fordított, köszönhetjük 
legnagyobbrészt azt, amit a Kárpátok geológiai szerkezetéről tudunk. Saj
nos, ÜHLiG-ot időelőtti halála meggátolta, hogy a Kárpátok szerkezetét 
illető elméletét a részletekben is teljesen kidolgozhassa és azt újabb rész
letfelvételekkel igazolhassa is.

A  m. kir. Földtani Intézet közelmúltban megindult kárpáti geológiai 
reambulációjának egyik főcélja lesz a részletes geológiai felvételeken kívül 
az utóbbiakra támaszkodva, az egész Kárpát-láncolat szerkezetének képét 
és a Keleti Alpokkal való összefüggését kinyomozni és megismertetni.

Gyakorlati geológiai adatok.

Eddig végzett felvételeim és bejárásaim tudományos eredményeinek 
tárgyalása után rátérek röviden a felvételi területem és az Északnyugati 
Kárpátok általános bejárásánál területemen és közvetlen szomszédságában 
feltalált, közgazdaságilag jelentős geológiai adatokra.

Szoros értelemben vett felvételi területemen a következő fontosabb 
értékesíthető anyagokkal találkoztam; Az ószombat— nemesváraljai szirt- 
vonulat liászkorú foltos márgái és mészkövei több helyütt jó cementmár- 
gákul kínálkoznak. A  Nedzó-hegység dachsteini típusú nedzomészkövének 
Vágújhely felől kristályosabb, márvány os szövetű elő jövetelei szerfölött 
alkalmasak a mészégetésre. A szirtvonulat tűzköves vörös mészköve, meg 
a triászhegységek dolomitja jól használható utkavicsolásra. Felvételi te
rületemen több helyen, így Berencsbukócnál, Pusztavesnél, a berezói 
Bradló-hegyen a gosau és ótercier korú rétegek szenes településeket is 
hordoznak, ami az érdekelteket már régen arra indította, hogy e helyeken 
szénre való kutatásokat végezzenek. E kezdetleges kutatásokat a mai 
napig semmi eredmény sem jutalmazta. A  Bradló-hegy déloldali árkaiban *)

*) Lásd Lóczy L ajos : A Balaton mellékének geomorfológiája. Természetűid. 
Közlöny.
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magam is reábukkantam a gosauképzőclmények jól feltárt szenes képződ
ményeinek egész sorozatára. Azonban itt meggyőződtem arról is, liogy 
e vidéken a gosau-emelet felhasználható széntelepeket nem tartalmaz, 
amiért is itt bányászásra alkalmas kőszén felfedezésére sok reménység 
nincsen.

Felvételi területem közvetlen szomszédságában, a Nedzó-hegység 
folytatásának megfelelő, vágbalparti Trencséni-hegységben, a trencsén- 
teplioi Teplica-völgyben fekvő Nagy sziklás község határában, meglehe
tősen vastag fekete kőszén-kibukkanásokra találtam. A  60— 80 cm vastag 
tiszta, fekete kőszén képezte réteg a völgy baloldalán 420^450 m magas
ságban a dachsteini tipusú (nedzói mészkő) mészkőtakaró alatt, azzal 
konkordánsan 14— 15h-ás 12° dél-délnyugati dűlésben bukkan elő. xA. kő
szénrétegeket laza, barnás homokkő veszi közre. A szén közvetlen fekvő
jét képező homokkövekből a liász gresteni rétegeire emlékeztető Cardi- 
nia sp. kövületeket gyűjtöttem. Ugyancsak a grestenire vall a fekete 
kőszén kitűnő anyaga is. A  rövid ottlétemkor felületesen megismert tek
tonikai viszonyok, amikre most itt nem térhetek íki, hasonlóan arra a re
ményre jogosítanak, hogy a szénréteg a laza homokkövekkel együtt csa
pásban a mészkőtakaró alatt is folytatódik, aminél fogva Nagy sziklás 
vidékét a fekete kőszén kutatására alkalmasnak gondolom.

A  Kiskárpátokba tett kirándulásom alkalmával meglátogattam a 
P a l f f y  Béla gróf birtokában levő vöröskői ércbányákat, melyekben ré
gebben kezdetleges tárnában, nem nagy eredménnyel, ezüstöt bányásztak. 
A z itt 15h-ás csapással és 36° dűléssel biró fillitek rétegei közt levő 1— 2 m 
vastag kvarcos érctelepeket a 300— 320 m hosszú alsó és a valamivel rövi- 
debb felső bánya tárói csapásban követik. A  sok szid érit et és piritet tartal
mazó érctelep nézetem szerint a kénsav előállítására is alkalmas volna, 
míg az ezüsttermelés szempontjából nem valami nagy reményekre jogosít.

Felvételi területem szirtvonulatát északnyugatról határoló beszkid 
homokkő-öv Ószombat— Egbell— Szakolca vidékén a Morva-völgy képezte 
depresszió következtében alábukva hirtelen kiékelődik. Újabb időben a 
Morvamezőt az Egbellen 1914. óv elején megnyitott első magyar földiolaj
telep tette híressé. A szarmata homokkőrétegekben foglalt földiolaj itteni 
feltárása dr. Böckh Hugó miniszteri tanácsos, a pénzügyminisztérium 
kutató bányahivatala vezetőjének az érdeme, aki az általa kinyomozott 
brachiantiklinálison a fúrási helyeket kijelölte.

Böckh Hugó, aki ismertetést is adott az e vidéken folytatott geo
lógiai kutatásainak eredményeiről,1) két antiklinálist ismert fel itten. Er- i)

i) Böckh Hug ó : Zeitschr. des Internat. Vereins d. Bohringenieure etc. dbg. 
XXT. No. 5.
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dekes, hogy az utóbbiak jSTyülSTy— KÉK-i csapásiránya egyezik isn ér
tetett felvételi területem képződményeinek általános csapásával.

A  petroleumkutatással összefüggőleg dr. V it á l is  I st v á n  főiskolai 
tanár újabban Büdöskő környékének adja nagy alapossággal írt geológiai 
ismertetését.1) V it á l is  paleontológiái bizonyítékok alapján kimutatja, mi
szerint a bécsi geológusoktól e környéken eocénnak, illetve pannoniad 
congeriás rétegeknek jelzett képződmények részben mediterrán és részben 
szarmata korúak. V it á l is  ugyancsak reámutat a felső-mediterrán és a 
szarmatarétegek gyűrődéses szerkezetére, bár megjegyzi, hogy e képződ
ményekben többnyire csak északi, délnyugati és északnyugati dűléseket 
mért, míg keletire nem bukkant. Érdemes reámutatni, hogy az Észak- 
nyugati Kárpátok idősebb képződményeit jellemző északnyugat felé kul
mináló általános dűlésirány némileg a fiatalabb miocén rétegeknek is tu
lajdonsága. Egy adat arra nézve, hogy vidékünkön ható redős átbuktató 
mozgás még a mediterrán és szarmata korban sem szűnt meg teljesen.

Az Egbell, Büdöskő vidéki körülmények, a luhatschovitzi sós víz 
és egyebek arra engednek következtetni, hogy a morvái határhegység 
kréta (?) és eocénkorú beszkidláncai miocén sóformáción és fiatalabb neo- 
gén rétegeken úsznak és a flishegység aljában a neogén rétegek a kárpáti 
csapás irányában vannak ráncokba gyűrve és összetörve.

Sok jel mutat arra, hogy a Morvamező érdemes a fokozottabb földi - 
ol aj-kutatásra. i)

i) Vitális Is t v á n : A nyit ra vár megyei Biidöskő környékének geológiai viszo
nyai, etc. Bányászati és Kohászati Lapok, 1915. évf. 5. szám.


