
9. Galgóc és környékének geológiai viszonyai.

(Jelentés az 1914. évi részletes geológiai felvételről.)

Dr. F e r e n c zi IsrrvÁN-tól.

(Hét szövegközti ábrával.)

Az 1914. év nyarán a ni. kir. Földtani Intézet igazgatósága azzal 
bízott meg, hogy reambuláljam az Inovec-hegység területét s helyesbít
sem a bécsi, e munka végzése idejében még közös geológiád intézet fölvé
teleit. Azonban már egy pár napi künnidőzés e területen megmutatta azt, 
hogy a rembuláció helyett itt teljesen új, részletes fölvételre van szükség, 
miért is az 1914. év nyarán a hegységnek csupán D-i részét volt szándé
komban bejárni a Moravan— Bajna községek között húzható vonalig. 
Azonban ezt a tervemet sem hajthattam teljes egészében végre, az álta
lános mozgósítás miatt énnekem is ott kellett hagynom munkaterületemet 
s oda intézeti elfoglaltságom miatt később se tudtam visszatérni.

A  bejárt terület a 11. öv X V III. rovat DNy, 11. öv XVIl|. rovat 
DK, 12. öv X V II. rovat ÉK és 12. öv X V III. rovat ÉNy jelzésű, 1:25.000 
méretű táborkari térképlapok egymással érintkező részeire s Bajmócska, 
Gál góc, Vágszentpéter, Kaplat, Jalsó, Fornószeg, Felsővásárd, Gelén- 
falva, Felsőattrak, Tótdiós, Szerbőc, Ardánfalva (x\rdanóe), Radona és 
Nyitrasárfő községek környékére terjed ki. A  fenti területen végződik az 
Inovecnek kb. 45 km hosszú, nagyjából ÉD irányú vonulata s e területen 
megy át & hegység a lábainál elterülő la.nkás dombvidékbe, amely a Kis 
Magyar Alföld északi szélét alkotja Szered, Galánta, Nyitra között. A 
tulajdonképeni Inovec-hegységből csak a főgerinctől K-re levő oldalt jár
tam be részletesen, amikor Nyitrasárfő községig jutottam el fölvételeim 
során, míg a hegylánc Ny-i oldalán csakis Kaplat, Jalsó környékén vizs
gálhattam át a területet részletesen. A  hegységre vonatkozó vizsgálataim 
összesen 37 napot vettek igénybe, ebből 2 napot a régi gyűjtési anyagnak 
a budapesti m. kir. Földtani Intézetben való tanulmányozása foglalt le, 
4 napon keresztül pedig, amikor is dr. L óczy  L ajos igazgató urat, dr. ifj. 
L óczy  L ajos és dr. J a b l o n sz k y  J enő  urakat voltam szerencsés fölvételi
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területemen tisztelhetni, ővelük tettein nehány szelvényt az Inovec külön
böző részein, hogy a szerepet játszó képződményeket minél több helyen 
megismerjem, 1 napot pedig Dévény, Dévényújfalu, Pozsony körül töl
töttem el, ahol is a perm-kvarcit, a középső-liász ? (ballenstedni) mészkő 
s a kristályos mag előfordulási viszonyait tanulmányoztam dr. L óczy 
igazgató úr szóbeli rendelete alapján.

Morfológiai viszonyok.

Morfológiai szempontból munkaterületem két részre különül el, ma
gára az Inovec-hegységre és a lábainál elterülő lankás dombvidékre. 
A kettő között természetesen éles határt vonni nem igen lehet, mert úgy 
a K-i, mint a Ny-i oldalon enyhe lejtéssel megy át a 'hegység a domb
vidékbe. A  K-i oldalon nyoma sincs nagyobb, összefüggően kimutatható 
terraszképződménynek, legfölebb a jelenlegi patakok közvetlen közelében, 
a Ny-i oldalon is, ahol a Vág vize majdnem a hegység lábait nyaldossa, 
hiányzanak a terraszok, a jelenlegi ártér fölött fokozatosan emelkedik a 
hegység gerincéig a lejtő.

A  dombvidék meglehetősen egyhangú, bár össze van szabdalva 
kisebb-nagyobb völgyekkel, kevés morfológiai látnivaló van rajta. A  völ
gyek rendszerint szélesek, irányuk a legtöbb esetben ÉNy— DK-i; a közbe
eső lapos, hosszú dombhátak alig 40— 50 m magasak. A  legföltűnőbb 
ebben a tekintetben az a tektonikai eredésű völgy, amelyen a Lipótvár—  
Nyitra közti vasútvonal halad végig s amely egy ÉNy— DK irányú vető
désnek felel meg. Itt végződik el ugyanis az Inovec-hegység, ettől a völgy
től D-re már csakis fiatal, pontusi, pleisztocén, holocén képződmények 
vannak a felszínen s e helyen a Vág és Nyitra folyók választója csak 
36 m-rel van a Vág jelenlegi szintje fölött. Érdekes morfológiai jelenség 
továbbá az, hogy az összes dombhátaknak a Ny-i oldala a meredekebb, 
míg a keleti oldalak mindig igen enyhe lejtésűek. Erre a jelenségre a leg
szebb példákat Bajmócska körül találjuk, a Vág partja itt közvetlenül 
a dombok lábainál van, rövid út után azonban 70— 80 m magasságba 
jutunk a Vág szintje fölé, amely magasságról K-re, Bajmócska felé ha
ladva alig-alig lejt valamit a térszin. A  geológiai viszonyok vizsgálata 
közben az is kitűnt, hogy e meredekebb Ny-i lejtőkön sok a csúszás, 
suvadás (erre is legszebb példa a Galgóctól D-re levő Vág-part), amely 
jelenséget, mint későbben látni fogjuk, az okozza, hogy agyagos pontusi 
rétegek buknak itt elő enyhe DDNy-i düléssel, amelyeken a pontusi réteg
csoport lazább, vizet átbocsátó homokos rétegei igen könnyen mozgásba 
jönnek. Ez a mozgás napjainkban is tart, öreg emberek elbeszélése szerint 
Kaplattól É-ra tett tönkre egy kis községet egy ilyen lecsúszott földtömeg,
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az utóbbi években pedig Galgócon, a gr. EBDŐDY-kastély parkjában 
csúszott le hatalmas területen a föld.

A  tulajdonképeni hegység, az Inovec legdélibb nyúlványa, keskeny 
ÉD-i irányú, 300— 500 m-ig emelkedő hegygerinc, amely a bejárt terület 
É-i részén, a Knahulci vrch és a Zlodi vrch között hirtelen megtörik, K-re 
fordul, hogy aztán 15— 20 km után hasonlóan merev átfordulással ismét 
ÉD-i irányúvá váljék. A  hegység völgyei is hasonlóképen ÉK y— DIv 
irányúak, bár meredekebb falúak, mint a dombvidéken, morfológiai jelen
ség itt is kevés, mert a legfontosabb morfológiai változásokat okozó té
nyező, a víz, a legtöbb esetben hiányzik e völgyekből. Sőt a már meglevő 
morfológiai formákat a másik tényező, a szél munkája épen ellenkezőleg, 
eltűntette, hatalmas területeket föd itt el a levegőből aláhullott lösz s 
általa enyhe lejtésűvé válik az eredetileg meredek oldal is. Csakhogy itt 
is különbség van a Ny-i és a K-i oldalak között, amennyiben ez utóbbiak 
a szél árnyékába estek, így a lösztakaró vastagabb s egyenletesebben lejt 
a dombvidék felé, mint a Ny-ra néző oldalakon. Vízben szegény vidék 
a hegység ezen része is, bővebb vizű forrás még a hosszabb völgyekben 
is alig van. Csupán ott kerül elő bővebben a víz, ahol az agyagos pontusi 
rétegek kerülnek ki a felszinre, avagy a perm-kvarcithomokkő, a csillám
palák határához közel; a terület fölépítésében legfontosabb szerepű meszes, 
dolomitos kőzetek területén forrás alig fakad s ezért nagyobb patak nincs 
is az egész területen. Hogy nem mindig volt így ez, mutatja az a sok 
forrásmészkő (Rauchvvacke) foltocska, amelyet a dolomit, a mészkő terü
leteken oly nagy számban találunk. Ez utóbbi kőzetfajok könnyebb kiol
dódása következtében barlangképződésre is találunk példát, ilyen a ra- 
dosna— pöstyéni út mentén levő Ördögkemence nevű hely, ahol az útról 
is jól látható kis barlang van a triász-dolomitban. Ez a patak egykori 
búvómedre lehetett a völgyfenék magasabb helyzete idejében. A hegy
séget a legtöbb helyen sűrű erdő borítja, amelynek kihasználását csak 
újabban kezdték meg s ezért sok helyen őserdőszerű.

Irodalom.

A  szóbanlevő terület geológiai irodalma nem valami nagy, mind
össze egy pár munka foglalkozik vele. Ezek a következők:

1. D. S ttjr: ,,Berieht über die geologische Übersichts-Aufnahme 
des Wassergebietes dér Waag und Neutra.44 (Jahrbuch dér k. u. k. geol. 
Reichsanstalt 18Í0, p. 17— 151. Az Inovecről szóló rész a 94. oldalon 
kezdődik.)

2. H a u e r  és St a c h e  előadásairól szóló jegyzőkönyvi kivonatok a 
,,Verhandlungen dér k. u. k. geol. Reichsanstalt44 1864. évi kötetében,
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és pedig a 42— 47. oldalon a kristályos mag kőzeteiről, a 68— 72. oldalon 
pedig az üledékes kőzetekről.

3. V. Uhlig: ,,Bau und Bild dér Karpathen.44 1903. {Az Inovecről 
745— 750. oldalakon szól részletesen.)

4. Sch afarzik  F. d r .: ,,A  m agyar korona országai területén létező 
kőbányák részletes ismertetése.“  1904.

5. Horusitzky H .: „Agrogeológiai jegyzetek Galgócz környékéről.44 
(A  m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1909-ről, p. 164— 176.)

6. Horusitzky H.: ,,Szered, Csesztve és Felsődiós környéke agro- 
geológiai viszonyai/4 (A  m. kir. Földt. Intézet Évi jelentése 1910-ről, 
p. 173— 185.)

7. L óczy L ajos dr.: ,,Az északnyugati Kárpátok reambulációja.44 
(A  m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1913-ról, p. 98— 101.)

Azonkívül felhasználtam L óczy  igazgató úr magán jegyzeteit, ame
lyeket használatra a legnagyobb készséggel szíves volt részemre áten
gedni, miért e helyen is külön kell köszönetemet kifejeznem.
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let legrégibb képződményei az egyedüli eruptiv kőzet, a gránit s a rajta 
nyugvó metamorf palák. Tárgyalásom során a fenti sorrendben fogom 
leírni az egyes képződményeket, amelyek elnevezéseire vonatkozólag meg- 
jegyzem azt, hogy a régi elnevezéseket („lunzi homokkő4*, ,,ballensteini 
mészkő44 stb.) csak azért tartottam meg, mert pontos, kövületekkel is be
bizonyítható korhatározásaim nincsenek még s a legújabb kutatások iro
dalma se tisztázta még e rétegek pontos sztratigrafiai helyzetét, hogy ezek 
alapján a petrografiai kifejlődés azonosságát tekintve pontos kormegha
tározását tudnám adni e rétegeknek.

1. Kristályos palák.

Jelentésemben a fenti közös gyűjtő név alatt foglalom össze mind
azokat a metamorf, palás kőzeteket, amelyek az előbbi csoport kőzeteivel 
szoros összefüggésben vannak, mert hiszen metamorfizált voltuk is az 
előbbi csoport intruziójának eredménye. Térképemen különválasztottam a 
fi Ilit és a gneisz-csillámpala csoportot, amennyiben a bejárt területen már 
makroszkóposam is meg lehet a különválasztást tenni, míg ,a csillámpalák 
és a gneiszok mindig egymás mellett fordulnak elő, úgy, hogy azokat kü
lön térképezni lehetetlen volt.

Fillitet csupán egy helyen ismerek. A  galgóci Lipina-hegy 279 rn-es 
pontjától DNy-ra igen kis területen szürkészöld színű, többé-kevésbé leveles 
agyagpala-fillit-féle kőzetet találunk az ott levő kis gránittömzsön, ugyanez 
a kőzet van meg a szemközti oldalon is, a Stara hóra ÉK-i csücskén levő 
kis forrásnál is. Dűlése minden helyen 9h DK 13°. Kisebb-nagyobb fol
tokban elszórva hasonló kőzetet találunk a sörgyár fölötti gránitterületen 
is, foszlányait a valószínűleg összefüggő fillit buroknak.

Gneisszal-csillámpalával Radosna felett találkozunk, ahol a már le
írt gránittömzs Ny-i oldalát követik. Legszebb föltárásokban a Zlodi vrcli- 
től É-ra vonuló vízválasztó hegyéi közelében találjuk meg, ahol is ural- 
kodólag biotitban gazdag albitgneisz van kevés biotit-csillámpala mellett 
21h ÉNy 45° átlagos dűlésir árnnyal. Magára a hegyéire ott húzódik föl 
a gneisz és csillámpataterület, ahol ez éppen derékszögben K-re fordul, 
itt aztán helyenként pegmatitos telérek járják át. E gneisz-csillámpala te
rületen kívül még két helyen találtam kristályospala előfordulásra. Az 
egyik az előbbi közvetlen közelében van. egy D-re levő kisebb árokban 
kerül ismét a fölszinre a fenti nagyobb vonulatnak végső kis tagjaként, 
míg az összeköttetést az előbbivel a fedő permkvarcithomokkő eltakarja. 
Ardánfalvától É-ra, a Haj vrch 374 m-es pontjának K-i oldalán levő ár
kokban pedig gr a fitos csillámpalát találtam igen kis területen.
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A régi térképen csupán a radosnai előfordulás van kijelölve, ez is 
a valóságnál jóval nagyobb területen.

Az I. szelvény ábrázolása szerint gránitdejk töri át a gneiszos csil
lámpalát a Zlodi taraján.

2. Gránit.

Meglehetős változatos kifejlődésű kőzet, amelyet két helyen talál
taim meg területemen. Az egyik lelőhelycsoport Galgóctól É-ra, a gelén- 
falvi— felsővásárdi-út mentén s annak közelében van s csupán helyenkint 
fedi el a lösztakaró az egyes foltok között az összefüggést. Másik előfor
dulása pedig Radosnától ÉÉNy-ra a vízválasztó hegyéi 415 m-es pontja 
körül van s innen lenyúlik a 415 m-es pontról eredő árok mindkét oldalán 
körülbelül 15 km-re D-i irányban.

Galgóc közelében 3 helyen tárták fel a gránitot: a felsővásárdi or- 
szágútnak a Stara hóra és a Lipina-hegy közti kanyarodásaiban, ahonnan 
a Stara hóra Ny-i lejtőjére is átnyúlik, a felsővásárdi országút elején s a 
sörgyár feletti hegyoldalon, kis területen meg van még a Stara hóra 
230-as ponttól D-re néző lejtőn is. Ennek az előfordulásnak már az anyaga 
is különbözik a radosnai előfordulásétól. Itt ép s üde gránitot sehol se talál
tam, még a H o r u sitzk y  (5i70) által említett Skarniczel-féle bányában sem 
(a Stara hóra 230-as pontjától D-re), ahol pedig 20 m-re ástak le a gránit- 
murva felhasználhatása végett. Még legépebb a gránit a felsővásárdi országút 
74— 7 5 km-es szakasza táján, ahol diónyi nagyságban ép darabot kiütni 
még lehetséges. Ezen területen mindig murvává hullott szót a földpátok 
többé-kevésbé elkaolinosodása folytán a középszemű biotitgránit (grano- 
diorit?), amely murvát jól fel lehet ismerni a talaj felső részén is. Sok a 
zárvány is benne, olykor 1/2 in átmérőjű csillámpala, gneiszdarabok is és 
helyenként kevés, valószínűleg endogén eredésű bázisosabb (dioritos?) zár
vány is. Némileg össze is van nyomva, így pl. a fenti feltárás felső végén 
10h 50°, alsó végén 22h felé hajló palásságot lehet kimutatni. Az egész 
gránitterületet igen sűrűn 2— 3 cm vastag, diasiszt eredésű aplittelérek szö
vik át, amelyeknek kovasavban gazdagabb anyaga jobban ellentállott az 
atmoszferiliák pusztító hatásának s így mindig kiállanak a talajból egy 
kevéssé.

A  Radosnától É-ra fekvő előfordulásnál már sokkal épebb s üdébb 
a kőzet, amely legföljebb csak a közvetlen fölületen hull szét murvává. 
Ezen előfordulásban muszkovitgránitot találunk mindenütt s ennek a te
rületnek telérei, amelyek helyenként a környező csillámpala területre is 
átnyúlnak, pegmatitos kifejiődésűek, a némelykor 2— 3 m vastag telérekben 
hatalmas, 8— 10 cm hosszú, fehérszínű földpátokkal, aplitos telér ritkább.
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Részletes petrografiai leírását se a biotit, se a muszkovitgránitnak 
nem tudom adni, bár a dr. E mszt K á l m á n  készítette elemzés készen van, 
a kőzetek petrografiad földolgozásával nem készültem még el, ezért jelen
leg csakis az előfordulási viszonyokra s a .makroszkópos tulajdonságokra 
szorítkozom. A  galgóci gránitról annyit azonban most is előrebocsátbatok, 
hogy valószínűleg nem típusos gránit, hanem granodiorit-kvarcdiorit-féle 
kőzet, éppen úgy, mint az eddig szintén biotitgránitnak tartott nyitrai, 
zoborhegyi kőzet, amelyről dr. V e n d l  azt állapította meg, hogy kvarc- 
diorit. Erre vall az elemzés szerinti elég alacsony (65 41% ) S i02 tarta
lom, viszont azonban a majdnem 6%-ot kitevő alkália tartalom az arány
lag kevés (2 5% ) CaO mellett inkább a gránitokra vall.

A  bécsi geológiai intézet fölvételeiről lemásolt térképen csak a ra- 
dosna.i előfordulás van föltüntetve, mint az Inovec kristályos magvának 
D-i nyúlványa. Azonban a térkép hibásan jelöli ki e gránitterületet, ameny- 
nyiben az a térkép szerint a radosna-pöstyéni országúiig is lehúzódik, 
holott az a valóságban sokkal északabbra, már a hegyéi 415 m-es pontjától 
D-re futó árok 260 m-es pontja táján megszűnik. A galgóci előfordulást 
a térkép nem tünteti föl, azonban úgy S tur  (194), valamint St a c h e  (243) 
leírásaikban említik a galgóci gránitot. Üjabban csupán H o r u sit zk y  (5i70) 
szól erről az előfordulásról. 3

3. Kvarcithomokkő (perm ).

A radosnai kristályos tömegre támaszkodva, a gneisz-csillá.mpalák- 
kal megegyező településben hatalmas vonulatát látjuk a főleg világossárga, 
rózsaszínes, szürke, sőt egész fehér kvarcithomokkövekből álló rétegsornak. 
A Radosna— Pöstyén közti Zlodi vrch-től D-i irányban Ardánfalváig meg
szakítás nélkül követhetjük e kvarcithomokkő vonulatot, amelyből alko
tott hegycsúcsokat már élesen kicsipkézett voltuk is elárul. Ardánfalvától 
Ny-ra, a 365 m-es pontja környékén kissé megszakad e vonulat, hogy a 
szerbőci Stari vrch-en ismét a felszinre kerüljön. Itt csupán a pleisztocén 
lösztakaró okozza a kvarcithomokkővonulat ezen látszólagos megszakadá
sát, a Stari vrch-től D-re azonban valószínűleg vetődési vonal mentén 
szűnik meg a vonulat, amennyiben tovább délre jó ideig nem kerül fel
szinre a rétegsor. Fornószegtől Ny-ra, a Nad Hlibokim vrch 347 m-es 
pontjáról D-re vonuló hegyéiben, a löszterületen igen sok a heverő kvarcit
homokkő darab, sőt a 347 m-es pontról a fornószeg— galgóci útra lejövő 
kis száraz völgyben szálban is megvan, telérként emelkedik ki az erdő- 
talajból a meredek kvarcithomokkő rétegfej, amely fölött igen vékonyan 
vörös, csillámos homokkő folt van. Ennek a vöröses, csillámos homokkő
foltnak folytatását csapásirányban Fornószegtől K-re is megtaláltam,
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ahol a dolomitterület szélén a szántóföldeken elszórtan fordul elő a vörös, 
csillámos homokkő. Legdélibb előfordulásai ezek a kvarcithomokkő vonu
latnak, amelyek pontosan beleesnek a szerbőci Stari vrch-et a galgóci grá
nitelőfordulással összekötő egyenesbe s így, ha töredékeiben is, de előt
tünk van az a hatalmas paleozóos hegy vonulat, amely a Kiskárpátokból 
kiindulólag az Inovecen keresztül húzódott föl északnak. Galgóc körül, 
a Stara hóra táján, elszórtan előfordul egy-egy kvarcithomokkődarab a 
gránitterületen, jeléül annak, hogy a vonulat tényleg itt folytatódott D-i 
irányban.

A  bejárt terület legkeletibb szélén, Nyitrasárfő és Yágvezekény kö
zött is hatalmas kvarcithomokkő terület széleit érintettem utolsó felvételi 
napomon, ennek a kvarcithomokkő területnek előfordulási viszonyait azon
ban munkáin abbahagyása miatt nem ismerhettem meg s így arról szólani 
nem tudok.

A vonulat anyaga meglehetősen egységes, 2— 3 m vastag pados kvar
cithomokkő, amelyben kevés konglomerátumos, breccsás rész is van he
lyenként. Igen kemény, rideg kőzet, 2— 3 dm-nél nagyobb darabokban 
csak egynéhány helyen fejthető, útkavicsolásna azonban mindenütt jól fel
használható. A  fentebb említett csillámos, vörös, meszes homokkő csak az 
említett két előfordulásban van meg.

Települését tekintve, mindenütt megegyezik a kristályos palákkal, 
dűlése 20h— 21h között változik, a dűlésszög azonban különböző. Legeny
hébb a fővonulat D-i végződésénél, a Stari vrch-en, a Haj vrch-en, ahol 
csak 14— 16°, a Zlodi vrch körül 45°-ot mértem, a fornószegi előfordulás
nál pedig 60° a dűlés, amely itt 23h irányú.

A  régi geológiai térkép a szerbőci Stari vrch-ig megszakítás nélküli
nek tünteti föl a ,,kvar cit “ -vonulat ot s azonkívül a D-i végén, a Stari vrch 
és a Haj vrch táján sokkal nagyobb kiterjedésűnek is, holott itt a valóság
ban jóval keletebbre húzódik, mint ahogy a térkép jelzi.

S tur  (105) a „rothliegend“ név alatt írja le a képződményt, azon
ban nem világítja meg elegendően helyzetét a kösseni és a tarka keuper 
mellett. S t a c h e  (2C9) részletesen leírja e képződménysorozatot s fel is em
líti az ardánfalvi Haj vrch-en való előfordulását. Dr. S c h a e a r z ik  (42i2) a 
radosna— pöstyéni-út mentén a Szt. János szobornál „kvarcit“ kőbányát 
ír le. H o r u sit zk y  (5171) szintén megemlíti a radosnai előfordulást, sőt a 
fornószegi út mentén egy másik előfordulásáról ír a perm kvarcithomokkő- 
nek, amelyet én, mivel megfigyeléseim szerint is csak heverő darabokban 
van ott meg, térképemen nem választottam külön. A  fentebb említett fornó
szegi előfordulás 15— 2 0 km-re van ettől K-re.

Minthogy e rétegek fedőjében mindenütt triászrétegek vannak, ezek
nél mindenesetre idősebb a kvarcithomokkő, amelyet a Kárpátok egész
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vonulatában permkorúnak fogtak föl. Ennek alapján sorozom én is a 
permbe a kvarcithomokköveket, míg a fornószegi lelőhelyeken említett vö
rös, osillámos homokkövet, talán már az alsó-triász (werfeni) rótegsoi tag
jának lehetne tekinteni petrografrai megjelenése alapján.

4. Sötétszinű dolomit (középső triász ?).

A  bejárt területen legfontosabb szerepük azon sötétszürke, sötét
barna, a legtöbb esetben brecesás kifejlődésű s rendesen apró .szemcsés do
lomitos kőzeteknek van, amelyeket a galgóci gránit-kristályospala terület-

1. ábra. Kőbányák a triászdolomitban Radosna mellett.

tői, illetőleg a galgóc— fornószegi-út tájékától föl a Radosna fölötti ha
sonló, kristályos kőzetekből álló vonulatig, annak Ny-i oldalán megszakí
tatlan sávban követhetünk s amelyeknek másik hatalmas területen való 
megjelenését Radosnától É-ra, a nyit.rasárfői és a radosnai kvarcithomokko 
területek között észlelhetjük. Legnagyobb részt típusos dolomitok, helyen
ként, így a Felsőattraik fölötti bányában bitumen tartalommal (egy, a jel
zett helyről származó, dr. E mszt által megelemzett példányban a C, mint 
bitumen mennyisége 0 04% ), mállás közben rendesen fehér porrá hullna 
szét. Meszesebb kifejlődés benne elég ritka, mészkő (egy 3 m vastag sötét
barna színű mészkőpad) csakis egy ponton, a Szerbőc felől Jelsora lefutó



(10 ) FELVÉTELI JELENTÉS. 217

nagy árok 187 m-es pontja felett van a dolomitok között. 
Mindig vastag pados kifejlődésben láttam, rendkívül sok 
a különböző irányú litoklázis a rétegeken keresztül úgy, 
hogy a rétegek valódi dűlésirányát olykor igen nehéz 
megállapítani, a litoklázisok néha sokkal erősebbek, mint 
maga a rétegzés.

Igen gyakori az üreges, forrásmészkőszerű dolomit, 
dolomitos mészkő (,,Rauchwacke“ ), előfordulásuk azon
ban rendesen csak 4— 52 méternyi helyre szorítkozik s a 
legnagyobb valószínűséggel régi források csatornáinak 
helyét jelölik.

A  dolomitrétegek telepedése látszólag nyugodt, az 
ÉD-i irányú kvarcithomokkő-vonulattól Ny-ra eső rész 
közel megegyező településben van a kvarcithomokkő- 
padokkal, a dűlés általában 21h— 23h között váltakozó 
irányú, szöge pedig 20— 52° között ingadozik. Itt pikke
lyesen Összetörtnek képzelem az egész dolomitterületet. 
A  fenti kvarcithomokkő-vonulattól K-re, Radosna körül 
levő dolomitok ellenkezőleg 5h— 8h irányban 40— 56° 
szöggel dűlnek s így a kvarcithomokkő s a kristályos mag 
alkotta komplexus fölött megvolt dolomittakarónak két 
szárnyát látom a K-re, illetőleg Ny-ra levő dolomitvonu
latban. A K-i szárnyon azonkívül össze is vannak egy 
kissé gyűrve e rétegek, amennyiben a Radosna melletti 
kőbányákban mérhető 14h dűlés miatt a K-i szárnyak 
ezen részén szinklinálist kell föltételeznem. Ezeket a vi
szonyokat a 2. ábrán adott szelvényen tüntettem föl.

Ezen dolomitoknak kora. a legújabb időkig igen 
kétséges volt. A  régi térképen ellentmondó a geológiai 
színkulcs is, amennyiben a Galgóc— Radosna közti do
lomitokat ,,kréta-chocsdolomit“ -ként különválasztja a 
Radosna— Nyitrasárfő közti ,,felsőtriász“ dolomittól, a 
határ köztük a térkép szerint a Radosna— Pöstyén közti 
országút volna. A  Magyarhoni Földtani Társulatnak 
1896-os millenáris térképén krétaterületnek van kijelölve. 
Stur (196) a neokomnál fiatalabbnak tartja. Stache (271) 
bár összefüggésbe hozza a tarka keuperrel, mégis krétá
nak veszi, Uhlig (3746) mint a „subtátrai fácies“  tagját 
szintén chocsdolomitként tárgyalja. H orusitzky (517i) már 
a krétánál régibb korra következtet s a jurába, illetőleg 
még inkább a felső-triászba hajlandó helyezni a dolo

oi
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mitokat, bár szerves maradványoknak nyomát se találta bennük. Az 
Északnyugati Kárpátokban folyó geológiai felvételek (710i) Dornyay 
Béla és dr. V i g h  G y u l a  szerencsés fosszilia leletei alapján valószínűvé 
teszik a chocsdolomit rétegcsoport triász voltát. Meghatározható kövületet 
eddig nem tudtam föllelni a dolomitokban, csupán egy helyen, a pöistyén— 
radosnai úttól D-re levő 463 m-es pont közelében akadtam oly dolomitdara
bokra, amelyekben meghatározásra, sajnos, nem alkalmas alga nyomok van
nak. Mindazonáltal s főleg a később tárgyalandó felső-triássz (tarka keuper) 
rétegekkel való igen szoros összefüggése alapján a triászhoz, és pedig a 
felső-triász (tarka keuper, lunzi homokkő)-nál mélyebb szinthez (középső- 
triász ?) való tartozását tartom a legvalószínűbbnek. Ivőzettanilag ez a 
dolomit sötétebb színével és bitumen tartalmával a chocsdolomit uralkodó 
fehér típusától nagyon különbözik.

5. F e ls ő  triá sz ( ,,lu n z i“ )  h o m o k k ő .

Az előbb tárgyalt dolomitokkal összefüggésben, mindössze két 
igen kis előfordulásban (az egyik Jalsó község templomától É-ra a házak 
között, a másik pedig Felsőattraktól Ny-ra, a Holi vrch-től az Ovöa Skala 
felé húzódó gerincen van) vöröses-barna, apró limonitfoltos, mésztelen 
homokkődarabokat találtam, amelyeket a petrografiai hasonlatosság alap
ján a felső-triász „lunzi“ homokkő rétegcsoporthoz tartozónak vélek. Elő
fordulási viszonyairól csak annyit tudtam megállapítani, hogy a dolo
mitok között vannak, valószínűleg annak felső határa közelében.

6. F e l s ő  triá sz („ ta r k a  k e u p e r “ )  m árkák.

A  sötétszínű dolomitokkal szerves összefüggésben még egy másik, 
élénk lilás-vörös, helyenként sárgásbarna, szürke, többé-kevésbbé vékony 
palás, márgás-ugyagos kőzetekből álló rétegsort látunk több helyén a 
hegységnek kifejlődve. A  bejárt területen igen ritkán igazán palás e réteg
sor, legnagyobb részükben 1— 3 cm vastagok az egyes már gás-(agyagos 
rétegek. Közöttük majdnem mindig megtaláljuk egy, az előbb leírt dolo
mitoktól eltérő, mindig világos, olykor sárgás színű dolomitnak 1— 1V2 m 
vastag rétegeit is.

Ezeket a rétegeket fölleltem Kaptat mellett a templomhoz lejövő 
árokban, ahol miocén (?) rétegek, pleisztocén lösz fedő alól kerülnek fel
színre a kis árok feltárásaiban. Hasonló kőzet fordul elő Jalsó körül egy 
helyen, Felsőattrak fölött a Holi vrch D-i lábánál, Radosna körül pedig 
3 helyen találtam meg, amelyek közül legszebbek a falu K-i végéhez 
lefutó árok és oldalereiben található föltárások, továbbá azok, amelyek
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a Nyitrasárfő és Radosna közti nagy ároknak azon kis oldalárkában 
vannak, amely a 353-as magassági pont felől fut D-re.

Szerves maradványt föllelnem e lelőhelyek egyikén sem sikerült 
eddig, bár a tőlük nem nagyon távol eső bankai előfordulásból már S tu r  
(195) is említ kövületeket. Hogy mégis a felső-triász (,,tarka keuper ) 
rétegekhez sorozom őket, annak magyarázatát az a körülmény adja, hogy

petrografiailag teljesen megegyeznek a bankai előfordulás kőzeteivel, ame
lyeket L óczy  igazgató úrral való együttes kirándulásainkon jól megismer
tem. H atjer (270) Radosna körül említi a ,,tarka keuperu előfordulását, 
bár térképeiken itt sehol sincs kijelölve. H o r u sit zk y  (5171) Galgóc és 
Kaplat körül említi, mint a triász dolomittal-mészkővel együtt kifejlődött 
rétegsort s a kapiatit a dolomitos mészkő fedőjébe helyezi.

Helyzetére nézve csakugyan a dolomitok fölött vagy legalább is 
azok felső határa közelében, a dolomitok között vannak ezek a rétegek is,

3. ábra. Tarka keuperpadok a Nyitrasárfő és Radosna közti árokban.
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a környező dolomitrétegekkel teljesen megegyező településben. Egy he
lyen azonban —  látszólag legalább —  úgy tűnik fel, mintha a triász
dolomitok alsó határa közelében volnának e rétegek. Ezen előfordulásnak, 
amely Radosnától ÉNy-ra, a gránitterület közelében van, pontos hely
zetét a sűrű erdő rossz föltárásai miatt nem sikerült teljesen tisztáznom, 
mivel csak heverő cserepekben kaptam meg egy kis hegyéi mentén e réte
geket, miért is nem lehetetlen, hogy itt is fölötte vannak a dolomitnak, 
csak a hgyélen maradtak meg cserepei s nem pedig a dolomit közé tele
pültek e mindig jól feltűnő rétegek.

7. Sötétszínű, kövületnyomas ( „ kösseni“) mészkő (felső triász).

Nyitrasárfőtől É-ra, a bejárt terület legkeletibb részén a perm kvar- 
cithomokkő és a triász dolomit fölött sötétszürke, néha lilás, kalciteres 
mészkő fordul elő, amelyet a nyitrasárfői báró LEONHARDi-uradalom mész- 
égetés céljából bányásztát is. A  mállott felületen világosabb szürke mész
kőben helyenként igen sűrűn, apró, crinoideákra emlékeztető foltok van
nak, azonban mikroszkóp alatt ezek is meghatározhatatlanoknak bizo
nyultak. Maga a mészkő petrografiailag igen hasonlít a Banka körüli 
„ kösseni rétegek44 mészkövéhez, illetőleg e mészkövek azon fajtájához, 
amely a kövületes rétegek alatt van s amely a régi térképeken mint ,,felső 
triász44 mészkő külön van választva a „kösseni“ -től. Bár ezt a területet 
alig ismerem még, e kőzettani hasonlóság alapján s azon körülményből 
kifolyólag, hogy e rétegek a következőkben tárgyalandó liászrétegek alatt 
vannak eddigi megfigyeléseim szerint, valószínűnek tartom, hogy e réte
gekben a felső-triász „kösseni44 rétegcsoport alsó, kövületben szegény tag
jával van dolgunk.

A „kösseni rétegek44 Banka melletti előfordulását S tur  (195) és 
H a u e r  ( 2 69) is említi, fölsorolják a benne található szegényes faunát is, 
e területen azonban sem térképük, sem pedig leírásuk nem szól a felső
triász mészkő jelenlétéről.

8. Alsó liász meszes („gresteni“) homokkő.

A már megismert perm-triász rétegek sorozatára a jurakorszak 
liász-emeletének két tagja telepedett rá. Az alsó tag egy vékony, alig 30— 
40 m vastag homokkő rétegsor, amelyet a régi térkép „gresteni rétegek44 
név alatt foglal össze s amelyet a Kiskárpátokban való előfordulása alap
ján, ahol liász crinoideás mészkövekkel fordul elő, V e t t e r s 1) az alsó- 
liász képviselőjeként fog föl.

i) B eck  und V e t t e r s : Zűr Geologie dér ldeinen Karpathen. (Beitriige zűr 
Paliiontologie und Geologie Österreichs-Ungarns etc. Bánd XVI. 1904. 86. o.)
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A bejárt területen hiányzik a crinoicleás mészkő, 
itt a homokkő vés fáciese van kifejlődve e rétegsornak. 
Szürke, helyenként csokoládébarnába hajló, 2— 3 cm vas
tag réteges, erősen csillámo-s és mindig meszes, aprószemű 
homokkő, amely a bejárt területen kövületnek nyomát se 
tartalmazza, fordul elő egy pár kisebb foltban, azonban 
mindenesetre jóval kisebb szerepű, mint ahogy azt a régi 
térkép kijelöli. Legszebben föltárva a Radosnától Ny-ra 
eső völgyekben s Nyitrasárfő fölött közel a gerinchez 
található meg, ahol az alább tárgyalandó középső-liász 
mészkő alól pár helyen a fölszinre kerül.

Stur (197), H auer (2 70) említik a liász tagjaként 
a mészkő, márgarétegek mellett a homokköveket, de dol
gozatukban nem választják külön ezeket.

9. V ilá g o s s z ü r k e , k ö z é p s ő  liá sz ( „ b a lle n s te in i " )  
m é s z k ő .

Az alsó-liász homokkövei fölött tisztán mészkőből 
álló rétegsort ismertem meg, amelyet a régi térkép egy
szerűen liász-mészkő néven tüntet föl. Egyik vonulata 
a perm kvarcithomokkő-vonulat irányát követve annak 
Ny-i oldalán nyomozható a szerbőci Stari vrch tájáig, 
a másik pedig Nyitrasárfő fölött a gerincet alkotja, a 
terület legmagasabb csúcsává Marhat 749 m-es pontja is 
ezen mészkő festői szikláiból áll. A  szerbőci Stari vrch-től 
DNY-ra összefüggő réteget képezve sehol se található 
föl ez a mészkő, de igen érdekes az, hogy a vízválasztó 
gerincen ott vannak a jellegzetes mészkődarabok, mintegy 
utolsó maradványai annak a liászmészkő takarónak, amely 
Banka felől, a gerinc Ny-i oldalán kinyomozható törés
vonal, illetőleg a triászrétegek árkos vetődése következ
tében előállott mélyedés mentént a perm-triász hegységet 
eltakarta. Ennek a takarónak nyomait sejtem a galgóci 
uradalmi bányák kissé dolomitos mészkövében is.

Anyaguk meglehetősen egységes, kevéssé rétegzett, 
kalciterekkel többé-kevésbé átjárt, mállott felületen vilá
gosszürke, friss törésében szürkés, barnás, helyenként 
lilás mészkő.

A települési viszonyok megállapítása a legtöbb 
esetben igen nehéz jó feltárások hiányában. Majd min
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den helyen más és más a dűlése e rétegsornak. Azonban már eddig is 
meg tudtam annyit állapítani, hogy fölötte van az összes eddig tárgyalt 
rétegeknek s hogy településben valószínűleg a már meglevő formák után 
igazodott, miért is nagyon különbözőek a mért dűlósadatok. A  leírt hely
zetet a 4. ábrán közölt szelvény szemlélteti.

Települését tekintve, igen érdekes a galgóc— fornószegi úttól D-re 
Gralgóe felé terjedő terület, amelynek sok feltárása között is legérdekesebb 
a Szoros nevű völgyben levő két uradalmi kőbánya. A  bányákban az itt 
dolomitos mészkövet fejtik, azonban nagyobb darabokban nem lehet fej
teni, legfölebb 1— IV2 m-es tuskókban. Mondhatni chao-tikusan össze van

5. ábra. Uradalmi kőbánya Galgóc közelében, a Szoros-völgyben.

törve itt a kőzet. Itt rendesen szürke, néha téglavörös, ibolyás a dolomitos 
mészkő, üregeiben hatalmas kai cit-kivál ásókkal tarkázott, igen sok benne 
a „Rauchwacke“ -szerű darab, az egyes réteglapok mentén pedig durván 
breccsás, milonitos. A  réteglapokkal párhuzamos irányú elmozdulások mel
lett azokra merőleges törések is segítettek összekeverni e rétegeket, az első 
fajta elmozdulásra bizonyíték a milonitos kifejlődés, a merőleges irányú 
törések jelenlétét pedig igen jól mutatják a bányák alsó részein levő rőt
vörös színű meszes-márgás agyagpala betelepülések egyes elvetődött ré
szei. Ezen márgás-agyagpala rétegsor mineműségét még nem sikerült pon
tosan meghatároznom, lehetséges, hogy a völgy szemközti oldalán levő 
fillit-folt m észanyaggal átitatott rétegei ezek, de az sincs kizárva, hog\ e
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rétegek a „tarka keuper“ -hez tartoznak. Egyébként ennek az egész terü
letnek tisztázását fontosnak tartom s csupán munkám abbahagyása miatt 
nem végeztem eleddig el. A  leírt viszonyokat eddigi tapasztalataimnak 
megfelelőleg az alábbi szelvényben (6. ábra) igyekeztem föltüntetni (az 
ábra egyszerűsítése kedvéért csak az egyik elmozdulási irányt érzékítet- 
tem a szelvényben). A bejárt terület legtöbb helyén kövületnélküli e réteg
csoport, mindössze egy Belemnites átmetszet az, amit eddig e rétegekben 
találnom sikerült.

Stuk ezt a mészkövet nem ismeri, H auer  (270) má>r beszél a kövület- 
nélküli liászmészkövekről, U h l ig  (3747) pedig mint ,.ballensteini“ típusú 
liászmészköveket a „hochtátrikus fácies“ tagjának tekinti. Amint a „bal- 
lensteini“ mészkő Dévény körüli előfordulásaiban tapasztalhattam, az én 
területem liászmészkövei petrografiailag elég jól megegyeznek a típusos 
„ballensteini“ mészkővel, miért is már e petrografiai megegyezés alapján 
is valószínűséggel párhuzamosíthatjuk a Kiskorpátok ,,ballensteini“ típusú 
középső liászmészkövei e rétegeket.

10. Miocén (?) homokkő.

A Kaptattál K-re fekvő hegyoldalon fölfelé haladva körülbelül 40— 
áO m vastagságban főleg homokkőből, homok és kavicsrétegekből álló ré
tegsort figyelhetünk meg, amely a falú alatti szőlőktől kezdve megszakítás 
nélkül nyomozható a falú fölött beömlő száraz völgy, a Hluboki dolina 
tájáig s csak a Jalsótól É-ra levő hegyoldalon tűnik ismét elő. Legszebb, 
szinte teljes sorozatú feltárása a falu fölötti 170 m-es ponttól D-re körül
belül 250 m-re lefutó kis árok közepetáján van, ahol nagy bányában fejtik 
úgy az összefüggőbb homokkőrétegeket, mint magát a lazább homokot. 
Ebben a feltárásban jól megfigyelhetjük azt a körülményt, hogy tulajdon
képen nem összefüggő homokkő-konglomerátum padokkal van itt dolgunk, 
hanem csupán 10— 15 m hosszú, padszerű lapos konkréciókról beszélhe
tünk. Az egyes ilyen rétegek, helyesebben konkréciók igen szeszélyesen 
váltakozó vastagságúak, homokkő, finomabb, durvább konglomerátum- 
padok mennek át egymásba, ékülnek ki különböző helyeken, közben pedig
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laza, mészgumós, liinonit-íeszkes homok- és mogyoró-dió nagyságú kavics
rétegek vannak. A  homokkő, a konglomerátumpadok anyaga halványsár
gás, helyenként szürke színű, a laza homok tiszta kvarchomok, csak he
lyenként csillámos. A  dűlésviszonyokból annyi biztosan megállapítható* 
hogy e rétegek a hegység felé, Iv-re dűlnek, a templomhoz lejövő árokban 
9h felé 8— 10° dűlést mértem.

Kövületet csupán pár darab Mastodon (?) agyartöredéket talál
tam (hogy ez agyar, arra K ormos dr. úr figyelmeztetett a gyűjtött 
anyag feldolgozása közben), közelebbről ezek is meghatározhatatlanok. 
Hogy mégis, bár kérdőjellel, HoRusrrzKY-vel egyetemben a miocénbe va
gyok hajlandó sorozni e rétegeket, annak okát a következőkben tárgya
landó pontusi rétegektől eltérő petrografiai kifejlődés adja. H o r u sitzk y  
(5i72) ugyanis e rétegről a kövületes pontusi rétegekétől eltérő dűlés alap
ján felemlíti, hogy e rétegek már a miocént is képviselhetik esetleg. Meg
erősíti ezt a föltevést azon észleletem, hogy a rétegek nagyon hasonlítanak 
a trencséni várhegyen levő s a régi térképen szintén pontusinak jelzett 
rétegsor felső tagjaihoz, amely rétegsor, alsóbb, már egészen összefüggő 
homokkőpadokat alkotó rétegeiben L óczy igazgató úrral és J a b l o n sz k y  dr. 
úrral Pholadomya, Mytilus, Ostrea sp. miocén kövületeket gyűjtöttünk.

S tur  (198), H a u e r  (272) csak általában beszélnek a neogén rétegek
ről, amelyek között homokos rétegek is vannak. U iil ig  (3748) congériás 
rétegekről emlékszik meg, amelyek Galgóc, Ka piát táján körülveszik a 
dolomithegységet. S c h a f a r z ik  dr. (4 20ű) sárgás-fehér, helyenként erősen 
csillámos ,,felső-mediterrán (? )“ homokkövet ír le a kaplati bányából. 11

11. P an n ón iái (p o n tu s i)  a g y a g , h om o k .

Az előbb tárgyalt miocén (?) rétegek közelében, Kaplat fölött az 
országút két oldalán levő föltárásokban össze-vissza csúszott sárgás-meszes 
agyagfoltokat találunk, amelyeket helyenként laza fehér, szürkeszínű ho
mokfoltok tárháznak. Hasonló rétegeket észlelhetünk a kaplati miocén (?) 
homokkőbánya felső részeiben is, azonban Kaplattól D-re megszűnnek 
ezek a rétegek s csak Galgóc körül s főleg Galgóctól D-re jelentkeznek is
mét. Csakhogy itt inkább a homok válik uralkodóvá, agyagos-márgás ré
teg kevesebb van köztük s ezek is vékonyak rendszerint. További előfor
dulásai Galgóctól ÉK-re, a Gábor-hegy D-i oldalán vannak, ahol több he
lyen kimutathatók e rétegek kis foltjai a löszlakaró alatt, úgyszintén Felső- 
vásárától D-re, a Gelénfalva felé húzódó völgy É-i oldalán s végül Nyitra- 
sárfő községben, ahol mindössze körülbelül 3 méteres feltárásban láthatók 
e rétegek.
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Legszebb föltárásai a pannoniai rétegeknek Galgóc környékén van
nak. így a Kalvária-hegy iSTy-i oldalán, a gr. Erdődy Ferenc-utca végén s 
Bajmocskától É-ra, a téglavető fölött egy kis árokban. Galgóctól D-re 
tulajdonképen az egész Várparton végig követhetjük e rétegeket, azonban 
itt össze-vissza vannak csúszva s emiatt teljes rétegsorozatot nem sikerült 
sehol se megállapítanom.

Az agyag-márga sárgás-barna, helyenként sötétszürke, rendesen re- 
tegzetlen, néha, így a Kalvária-hegyen kissé kagylósán elváló, máskor, 
így az Erdődy-utcai feltárásban szép oszlopos elválású; olykor apró mész- 
erek hálózzák át.

7. ábra. Pontusi fal a gróf Erdődy-utca végén, Galgóc.

A homok rendszerint aprószemű, helyenként durvább kavicsba át
menő, friss föltárásokban szürke, legtöbbször azonban sárgás-barna. Igen 
sok a mészgumó benne, erősebb limonitos festés a friss föltárásokban 
mindig fészkeket alkot. Sósavval a tiszta fehér vagy szürke homok ritkán 
pezseg. Helyenként erősen csillámos is.

Eredeti településük meglehetősen nyugodt, olyan föltárásom, ahol 
pontosan tudtam volna mérni a dőlést, nem volt, H o r u s i t z k y  (5i73) szerint 
DDNy felé 5— 8° alatt dűlnek e rétegek Erre vallanak a völgyek K-i ol
dalain levő suvadások is. Lokális kimozdulások különösen a felsőbb szin-

A m. kir. Földtani Intézet Kvi jelentése 191
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tökben gyakoriak, így pl. .a Bajmocska fölötti föltárásban igen szép redőbe 
vannak gyűrve a pannoniai rétegek.

Kövületet sem az agyagban, sem a homokban nem találtam. Horu- 
sitzky (5i73) egy Kaplat fölötti lelőhelyről gazdag faunát ír le. A  lelő
helyet az eltöltött idő rövidsége miatt nem sikerült megtalálnom s így, 
amíg saját anyagom is leend e helyről, csak az általa gyűjtött faunára 
hivatkozom, amely e rétegek pannoniai voltát minden tekintetben meg
állapítja.

A  régi térképen, a Nyitrasárfő melletti kis foltot kivéve, az összes 
lelőhelyek föl vannak tűntetve, azonban —  tapasztalataim szerint —  a 
valóságnál jóval nagyobb területen. Abban az esetben, ha a látható fel
tárásokat összekötjük, helyes képét adjuk a pannoniai rétegek mélyben 
való elterjedésének, a valóságban azonban csak Galgóctól D-re kerülnek 
nagyobb területen felszínre a rétegek a lösztakaró alul.

Stur, H auer, Uhlig e rétegekről való felfogását már említettem.

12. Pleisztocén üledékek.

A  tercier rétegsorozatot s vele együtt a pleisztocén, holocén lerakó
dásokat részletesen tanulmányozta Galgóc környékén Horusitzky. Már 
többször említett dolgozatában a pleisztocénre vonatkozólag kavics, homok 
és lösz jelenlétét konstatálja, amelyek közül kétségtelenül legelterjedtebb 
a lösz. Az én területemen kavics, homok csak igen minimális mennyiség
ben van jelen (a homok valószínűleg a pannoniai rétegek elmosásából szár
mazik), lelőhelyeim ugyanazok, mint a Horusitzky-óí (5i74.i75). A löszre 
vonatkozó megfigyeléseit azzal egészíthetem ki, hogy az Inovec eddig be
járt részein sokkal elterjedtebb a lösz, mint ahogy az a régi térképen ki 
van jelölve. Szinte azt mondhatni, csak a völgyek mélyén s az egyes feltá
rásokban van szálban álló régibb réteg, a lösz többé-kevésbbé egyenletesen 
mindent betakar, e nyáron 600 m tengerszin feletti magasságban még 
megtaláltam a löszt. A  löszréteg vastagsága igen különböző, általában 
a hegység NTy-i oldalán vékonyabb a lösztakaró, de egyes szakadékokban 
itt is gyakori az 5— 6 m-es löszfal. Galgóctól K-re, a Mladv haj árkai
ban szép 10— 12 m-es löszfalakat is láttam.

Anyaga rendesen egyenletes sárgásbarna, vöröses, rétegzetten, többé- 
kevésbé meszes (erdei) lösz, amely helyenként 2— 3 m mélységig kilúg- 
zott lösszé, barnás vályoggá alakul át. Galgóctól D-re, ahol mélyebb 
föltárásokban nem bukik elő az erdei lösz, a felületen mindenütt a barnás 
vályog uralkodik. Galgóctól K-re pedig, a Mlady haj mély árkainak leg
alsó részein helyenként finom sárgás színű mocsárlösz van, amelyben
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néhol egész csigabreccsa van az összekerült apró csigahéjakból. Igen érde
kesek továbbá Radosna és Nyitrasárfő között a mélyebb löszföltárások, 
amelyekben észlelhető legalsó rétege a lösznek tele van az alapkőzet, itt 
legtöbb esetben a felső-triász („tarka keuper“ ) márga apró cserepeivel.

A z  erdei löszben  igen  sok a löszbaba , k öv ü le t rendesen csak e lszór
tan van benne, ezek K ormos T iv a d a r  dr. sz íves m egh atározása  szerin t 

Helix fruticum M u l l . és 
„ strigella D r a p .

fajokhoz tartoznak. A galgóci gránitterület fölött egy kis löszföltön 
pedig J ablo n szk y  dr. úrral madárcsontokat találtunk a löszben, amelyek 
dr. L a m b re c h t  K á l m á n  úr szíves meghatározása szerint az első eddig 
ismert löszmadárként a

Nucifraga caryocatactes L.
(mogyorószajkó) csontjainak (tarsus, tibia) bizonyultak. Mellette ugyan- 
csak K ormos dr. úr szíves meghatározása szerint 

Félts silvestris S c h r e b . 
calcaneusát és astragalusát találtuk

Helix (Isognomostoma) obvoluta M ull.,
„ (Xerophila) striata Müll.,

Pupa (Pupilla) muscorum L. 
társaságában. A  mocsárlösz csigabreccsáiban pedig 

Helix (Trichia) hispida L.,
Succinea oblonga D r a p .,
Pupa (Pupilla) muscorum L.

fo rd u ln a k  elő K ormos dr. úr szíves m eghatározása szerint.

13. Holocén képződmények.

A  szó szoros értelmében vett holocén lerakódásokat csak a Vág 
mentén találjuk meg, a hegységben vajmi kevés szerepük van. Állandó 
vizű patak, különösen olyan, amelyik törmeléket is szállítana, alig-alig 
van, inkább apró kis, szétterült mocsaras erecskék ezek, amelyekben csak 
agyagos, mocsáriszapos üledékek keletkeznek a most is bőven lehulló 
porból. A  mélyebb völgyekben is kevés a törmelék, de azért mégis ki
mutatható.

A  holocén képződményekkel kapcsolatban két forrásról akarok még 
megemlékezni. Az egyikről már H o ru sitzk y  (5170) felemlíti, hogy 20 C°-ú 
kénes szagú vize nagy erővel tör föl Kaplattól D-re, alig 200 m-re, az 
országúitól mintegy 30 lépésre a Vág felé. Ezt én is megnéztem a nyáron 
s azt tapasztaltam, hogy elég erős gázelszállása 4— 10 percnyi időközök
ben következik be erőteljesebben. Hasonló, de kevesebb gázt elbocsátó

15"
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forrás van a fornószegi út elágazásától ÉK-i irányban körülbelül 400 m-re 
egy kis csőszház előtt, ennek vize azonban csak 15 C°-ú. Savanyú íz 
abszolúte nem érzik rajta, az első forrás kénes szaga sincs meg, azonban 
valószínű, hogy itt is kénhidrogénes gáz elszállással van dolgunk. Ez 
utóbbinak vizét, minthogy a falutól kissé távol (1— lV4 km) esik, csak 
ivásra használják fel, míg az első forrás vizét a telektulajdonos fürdőnek 
is szokta használni.

*

Idei fölvételemnek az előbbiekben részletesen megismertetett ered
ményeit röviden a következőkben foglalhatom össze. Az Inovec, Gál góc; 
és Radosna közti területen egy paleozóos hegyvonulat végső, összetöre
dezett darabjait sikerült kimutatnom, amelynek alkotásában a gránitot 
(amelyről egy pár észleletem alapján azt sejtem, hogy intruziója a perm 
kvarcithomokkő lerakódása után történt meg) s a kapcsolatos kristályos 
palákat érintette. Az így alkotott hegységre a triász periódus középső ré
szének főleg dolomitos kőzetei települtek reá, amelyeknek felső rétegei már 
a felső-triászba is átnyúlnak, amint ezt a fölöttük levő felső-triász rétegek 
(,,lunzi“  homokkő, „■tarka keuper“ márgák, ,,kösseni“ mészkő) bizonyít
ják. Már a felső-triász és az alsó-jura között összetöredezik az alig le
ülepedett rétegsor s a törésvonalak mentén legtöbbször pikkelyszerűen, he
lyenként árkosán egyes részei lesülyednek. Gyűrődés itt kis mértékben 
szerepelt. Először a keletkezett árkos vetődések mentén s későbben pedig 
egyebütt is elborítja a liásztenger e területet, amely tengernek legfontosabb 
üledéke a nagy területen meglevő középső liász (,,ballensteini“ ) mészkő. 
A liász tenger visszahúzódása után hosszú ideig —  periodosukon keresztül 
—  száraz marad a terület, csupán a tercier korszak második felében jut el a 
hegység lábaihoz a tenger s rakódnak le belőle a hegységet körülvevő mio
cén (?) s pannoniai üledékek. A  pliocén végével az utolsó tenger is eltűnik 
e területről, a pleisztocénben kezdetét veszi a szél munkája s odahordja azt 
a temérdek löszanyagot, amely olyannyira elborítja a hegységet.

*

Jelentésem végére érve kedves kötelességet teljesítek akkor, amidőn 
őszinte köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik jelen m u n k á m  elvég
zése folyamán oly jóakarattal segítségemre voltak. Első sorban is hálám és 
köszönetem illeti a m. kir. Földtani Intézet Igazgatóságát, hogy a fölvé
telre való megbízással kitüntetni szíves volt, valamint éppen oly mértékben 
szeretett professzoromat, dr. S zá d e c zk y  G y u l a  e. ny. r. tanár urat is, aki 
intézetének ügyrendjét úgy osztotta be, hogy én nemcsak a fölvételt vál-



Szelvénymagyarázat.

2. ábra.

1. =  m u szk ov itg rán it, ap litos-pegm atitos telérekkel,
2. =  csillám pala , gná jsz ,
3. =  p erm  kvarc ithom okkő ,
4. =  felső triász  k eu p erm árg a ,
5. =  középső triá sz  sö té tsz inű  dolomit,
6. =  p le isztocén  lösz,
7. =  liolocén tö rm elék .

H o sszúság i m érték  =  1 : 30,000 
M agasság i „ =  1 :1 2 5

4. ábra.

1. =  perm  kvarc ithom okkő ,
2. — középső tr iá sz  sö té tsz in ű  dolomit,
3. — alsó liász („g resten i") hom okkő,
4. =  középső liász  („ballenste in i") m észkő,
5. =  p le isztocén  lösz,
6 =  holocén tö rm elék .

H osszúság i m érték  =  1 : 25,000 
M agasság i „ =  1 : 125

6. ábra.

1. =  b io titg rán it,
2. =  fillit,
3. =  dolom itos („b a llen ste in i"  faciesü  középső liász)

m észkő vörös m észpa la  közbete lepü lésekkel,
4. =  p an n o n ia i (pontusi) hom ok,
5. =  p leisztocén  lösz,
6. =  holocén tö rm elék .

H osszúság i m é rté k  — 1 : 20,000 
M agasság i „ =  1 :125
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laihattam igaz lelkesedéssel, de a gyűjtött anyagnak a budapesti m. kir. 
Földtani Intézetben való földolgozása is lehetségessé vált.

Nem mulaszthatom el e helyen sem megköszönni azt a szíves gon
doskodást, amelyben Gulgócon B odó P é t e r  jószágigazgató és Szemző  
J ános polgári isk. tanár urak, Felsőattrakon L á n y i  J ózsef intéző úr, 
Radosnán pedig R o zá r y  Á r p á d  püspöki uradalmi főerdész úr részesítet
tek. szíves vendéglátásukkal emlékezetessé téve nyári felvételemet.
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