
b) Az Északnyugati Kárpátokban.

4. Előzetes jelentés a Kiskárpátok déli feléli és a Hamburgi 
Hegységben végzett kiegészítő felvételről.

T o bo r f f y  G é z a  clr-tól.

(A II. táblával és 3 szövegközti ábrával.)

1916. nyarán a Kis-Kárpátok déli végén és a Hamburgi Hegységben 
folytattam tavaly megkezdett munkámat. Örömmel állapíthatom meg, 
hogy múlt évi megfigyeléseimet az ideiek nemcsak megerősítették, hanem 
több, egyelőre függőben hagyott kérdésre is világot derítettek.

Nem lehet feladatom a déli Kis-Kárpátok kőzeteit újólag és be
hatóan tárgyalni, hiszen előző jelentésemben úgyis ismertettem azokat, 
csupán egyes újakban észlelt sajátságukat említhetem meg, hogy a tavaly 
nyújtott képet kiegészítsem. Mint geológiailag legérdekesebb egységet, e 
területnek csupán máriavölgy— hundsheimi mezozoikus szegély vonulat át 
és annak kőzeteit óhajtom behatóbban ismertetni, kitérve a maghegységhez 
viszonyított tektonikai helyzetére is.

Említett terület közvetlen folytatása (lásd a térképet) a pernek—  
stomfai szegélynek, s az ott észlelt kőzettani jellegek itt is ugyanazok. A 
mezozoikum it is a gránit és ősagyagpala zónához simul, s a hegységnek 
nyugati szegélyét építi fel. A  mészkövek több ponton felmagasló, sziklás 
falú horsztokkal zárják le a hegységet a Morva, illetve a Duna síkja felé. 
Ilyen merészen felszökő, s néhol közvetlen a síkságra tekintő mészkő- 
szirtek már északabbra is találhatók. A  perneki Hekstun. a borostyán
kői Várhegy, a besztercei Holy vreli kisebb bérce, valamint a dévényi kúp, 
s a róla leszakadt sandbergi fok és Várhegy, nemkülönben a hamburgi 
és hundsheimi kúpok többé-kevésbbé meredek falú. a szegély törés, lesza
kadás mentén fennakadt sziklaifokok, melyek a hegység nyugati szélét 
tájképi]eg vonzóvá, festőivé varázsolják.

Ez a szegély vonulat Beszterce alatt megszakad, nyugatabbra toló
dik, s a főgerinccel egyetemben a lamacsi öblöt fogja közre.

A lamacsi, problematikus eredetű, mediterrán üledékkel és pleisz
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tocén hordalékkal kitöltött medence, noha dél felé erősen megszűkül, mégis 
határvonalnak tekinthető a máriavölgy— pozsonyi főgerinc és <a Dévény
it j falutól Hundsheimig húzódó szakasz között.

Kőzeteik tanulmányozása azonban beigazolja, hogy ez a látszólagos 
elkülönülés tisztán tektonikai okokra vezetendő vissza.

Mint ó-eruptivum itt a gránit szerepel, mely összetételében az észa
kabbról ismert gránittal teljesen megegyező. Túlnyomóan elegyes musz- 
kovitgránit, helyesebben olyan biotitgránit, melynek biotitjai kilúgzottak, 
s rendszerint csak gyengén színezettek. Valódi muszkovitgránit inkább 
csak a pegmatitok között lelhető. A  muszkovitot gyakran vékony biotit- 
hártya borítja, tehát joggal beszélhetünk kétcsillámos gránitról is. A  föld- 
pátok néhol hatalmasan túlfejlődtek és holokristályosan is felléphetnek. 
Elég gyakori az irásgránit is. Zárványként mogyorónagyságú gránát 
(datolit ?) kristályok sem ritkák.

Múlt évi jelentésemben azt a megjegyzést fűztem a gránitok fajtái
nak elterjedéséhez, hogy azok zónálisan csoportosíthatók, amennyiben a 
modorkörnyéki, főleg biotitos gránit-változat a centrális, a pozsonyi, túl
nyomóan muszkovitos gránit pedig a szegélyező erupciós övbe sorozható. 
Újabb megfigyeléseim ezt a feltevést némileg módosítják. Igaz ugyan, 
hogy Modor környékén a biotitos, Pozsony körül pedig a muszkovitos 
gránit és pegma ti t dominálnak, de rendszert megállapítani ezen az alapon 
merész dolog lenne. Mindössze annyit konstatálhatunk, hogy a pala- 
kontaktusokban, ahol az ősagyagpalát a gránit magmája nagy nyomás 
kíséretében gneisszé, vagy gneiszszerű csillámpalává változtatta, inkább 
a biotitos változattal találkozunk, mely gneisztől az intakt paláig terjedő 
metamorf palákat (szericites, grafitos. kvarcos, érces, stb. palák) hozott 
létre, miközben maga is abszorbeálhatott színes alkotó részeket.

Előre bocsátva azt, hogy a gránit kitörése közben a palatakarót hol 
felemelte, hol áttörte és reá ömlött, hol pedig foszlányokat és palatakaró- 
kat ragadott fel és zárt úsztatva magába, be kell látnunk, hogy az ilyen 
biotitos foltok nagyon változatos helyzetűek lehetnek, különösen olyan 
előrehaladott denudáció mellett, mint aminő a Kis-Kárpátokat érte.

A kristályos paláik és gránitok között, mint fiatalabb erupciós kőze
tek. diabáz és diorit lépnek fel rendszerint nem önálló kőzetekként, hanem 
a palákat járva át. A diorit annyira hasonló a biotitgránithoz, s úgy ösz- 
szeforr vele (Pozsony, Bimbóházak), hogy szinte hajlandó vagyok nem 
fiatalabbkori erupciós kőzetnek, hanem a pala kontaktusban módosult grá
nitnak tartani. Ugyanez állania a diabáz,ra is, mely a diorittal közel rokon 
kőzet.

E feltevés mellett szólna, hogy a diabázpalákon a gránit szokott 
intruzióját nem találjuk meg, s azt a. diabázos beszűrődés látszik helyet-
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tesíteiii. Hogy mennyiben födi e látszat a valóságot, a folyamatban levő 
mineralógiai és petrogmfiai vizsgálatod: fogják megmutatni.

Ezzel természetesen nem akarom megcáfolni azt a nézetet, hogy a 
szegélyeken egy a gránitnál jóval fiatalabb vulkánikus kőzetnek kellett 
feltörnie, mert hiszen sem a praepermikori gránit, sem annak feltehető 
módosulatai nem pörkölhették meg a liászkori (esetleg részben még felső- 
triász?) mészkövet, mint azt Modornál, vagy Borostyánkőnél észlelhetjük* 
Lehet azonban, hogy e mészköveknek kvarcosodását és máss-zerű meta
morfózisát nem is a felszínre tört kőzetanyag, hanem csupán a mélyreható 
szegélytörések mentén felszálló kristallogén vulkáni gázok, gőzök és olda
tok okozták.1)

A kristályos palák itt is olyanok, mint a Kis-Kárpátok többi részé
ben. csupán a Máriavölgy fölötti Szántóhegyen találtam a többitől eltérő 
palákat, melyek azonban a csillámpalákkal összefolynak és leginkább in
takt- ősagyagpaláknak tekinthetők.

A kvarcitokat, minél inkább délnek haladunk, egyre tömöttebbek- 
nek, zsirosabbfényűeknek találjuk, s szericittartalmuk is csökken, míg a 
Hundsheimi kúpon teljesen elmarad. Ezek már nem homokkövek, hanem 
valódi kvarcitok, s teljesen azonosak a nyitrai kvarcitokkal.

Ezidén végleg meggyőződtem, hogy a Duna nem tekinthető geológiai 
határnak a Kis-Kárpátok és a Hamburgi hegység között, mert utóbbinak 
mészkövei, ha nem is tökéletesen azonosak a ,,ballensteini“ tipusú liász- 
mészkövekkel, semmi esetre sem szilur koriak, mint egykor hitték,2) ha
nem a „ballensteinL mészkövek és a valószínűleg szintén liászkori nyitrai 
szalagos meszek közötti átmenetek. Egy L óczy igazgató úrral tett tanul - 
mányútunkon még a Bruck körüli (Lajta-hegységbeli) mészköveket is 
igen hasonlónknak találtuk a Kis-Kárpátiakhoz, melyekkel különben is 
egy csapásban feküsznek.

A mészkövekből ezidén, sajnos, semmi kövületet sem tudtam gyűj
teni. noha sok időt fölöttem el kereséssel, csupán a máriavölgyi palákból 
sikerült néhány töredékes kövülethez jutnom, de itt sem volt kielégítő az 
eredmény, mert be kellett érnem a hányókon heverő, sokszorosan átkuta
tott anyaggal. Az üzem ugyanis a háború kitörése óta szünetel, s.így friss 
anyag nem kerül ki a bányából.

Nehezen kibogozható kérdés volt a máriavölgyi paláknak a mészkő
höz való viszonya, mert azok hol a mészkövek alatt, hol fölöttük, hol pedig 
látszólag közbetelepülve lépnek fel. A  régibb szerzők jobb megoldás hijján

J) Lásd B ö c k ii Hug ó : A görnörmegyei Vashegy és a Hradek környékének 
geológiai viszonyai. A in. kir. Fokit. Int. évkönyve, XIV. köt. 79. (23) old.

-’) A  térképtárunkban levő régi 1: 75,000-es lapok szerint.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1916. 8
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abban állapodtak meg. hogy a „ballensteini14 mészkő és a máriavölgyi 
palák íáeiesen belül váltakozva (wechsellagernd) települnek.1)

Tény, hogy ;a máriavölgyi palák fölött és között is vannak még 
vékonyabb mészkőpadok, de ezeket inkább meszes palákként fogom fel, 
mint ahogy a közbetelepült homokkőpadocskák és osíkok sem vehetők kü
lön képződményeknek. A  tömeges liászmészkő valójában mélyebb szintet 
foglal el, mint a máriavölgyi palák.

Máriavölgyön azonban a gneiszfillitek és csillámpalák is a felsőliász 
fedő-palák fölött feküsznek, amit pedig semmiféle váltakozó telepedés- 
sel meg nem magyarázhatunk, hanem rátolódásokat kell segítségül ven
nünk. Ezzel egyúttal a mészkő és pala egymáshoz való helyzete is tisztá
zódik, nemkülönben a milonit problémája is. Mint már tavalyi jelentésem
ben is említettem, a Kis-Kárpátok szegélyvonulatának sajátságos szerke
zete következőkben magyarázható.

A  krétakori nagyarányú ráncolódás valószínűleg a földkéregnek ki
hűlés folytán beállott zsugorodására vezethető vissza. A lágyabb össze
állás ú üledékes kőzetek a mélyben gyökerező ó-eruptivum közé ékelve 
kisebb felületen kényszerültek elhelyezkedni, felgyűrődtek. hullámokat 
és boltozatokat- hozva létre. Ez alkalommal a nagytömegű és mélyen le
nyúló kristályos mag, mely különben a gyűrődésben kismértékben maga 
is részt vett. rátolódott a fiatalabb üledékre, vagy ami alapjában véve 
mindegy, a kevésbbé szilárdan álló, s még eléggé plasztikus mezozoikum 
begyűrődött a gránit-lakkolitok elkeskenyedő pereme alá.

Ilyen módon a gránit sok helyen visszahajlította a normálisan tele
pedett zöldpalákat, kvarcitot, mészkövet, máriavölgyi palákat, stb.. vagyis 
valósággal bepödörte a szegélyező mezozoikumot. Nem is magyarázhatjuk 
mással a fordított rétegsorozatot, mint azzal, hogy a szegélyező üledék a 
gránitlepel alá gyűrt szinklinálissal kezdődik, melynek rétegei a centrális 
mag alá dűlnek. Ezeknek a rendszerint bennszakadt szinklinálisoknak 
tengelyét ia lokálisan legfiatalabb képződmény alkotja.

Már Pernéknél, s tőle délebbre a Gasparova-Turecky Vrch alkotta 
völgy felső végén is észleltem a rétegek fordított sorrendjét, mely még 
feltűnőbbé válik a stom fai Propadle szurdok Rézkohó körüli szakaszán, 
hol a teljes rétegsort megtaláljuk. A Propadle balján, a Szántó-hegy tövén 
levő vadászháznál, s a Holy vrch-en a fillitek alól még a visszahajlított 
mészkő és a máriavölgyi palák vannak felszinre sajtolva. (1. ábra.) Az 
egész hegységben szétszórt, göngyölt mészkőfoltok mind szinklinálisok 
feltárt tengelyében ülnek. A  rátolódás főiránya nyugat-északnyugati, 
amely irányra a hegység hossztengelye merőlegesen áll.

Ö Y ftters-Bkck : Zűr Cíeologie dér KI. Karpatlien.
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Az erupciós mag középvonalában, hosszanti irányban bizonytalan 
végződésű erős törést gyanítok, melynek lefutását a mellékelt térképen 
szakgatott vonallal ábrázoltam, s melyet bővizű források sorozata jelöl.

A  Yödric-patak legészakibb forrása, s tőle délnek a Yendéglősné 
kútja, Hivlingarsker Brunnen, Rabló-forrás, Leány kútja, Yaskutacska, 
a mély úton levő Kálvária-forrás és közben néhány névtelen szivárgás 
amellett szólnak, hogy a hegység keleti fele pikkelyesen rátolódott a nyu
gatira. A  Yaskutacskától kissé ÉNy-ra, a Kisvödric-völgyének jobboldali 
oldalárkában e feltehető rátolódás mentén máriavölgvi palákra emlékez
tető törmelék mosódik ki n löszlakaróból. Lehet, hogy a már teljesen le
nyesett mezozoikumnak a két pajzs közé becsiptetett foszlányával állunk 
szemben.

1. ábra. A stomfai Propadle szurdok szelvénye Borostyánkő-vára és a Szántó-hegy
között.

7 =  mediterrán agyag és konglomerátum; 11 =  máriavölgvi palák; 13 =  ballensteini 
liász (?) mészkő; 14 =  permkvarcit; 15 =  devon palák, íillitek, csillámpala és gneisz; 

18 =  gránit, pegmatit (1: 75.000).

A térképen a legkeletibb pikkelyt III-mal, a mellette húzódót, 
melyre előbbi rátolódott. II-vel, a legnyugatabbra esőt. mely a Pernek— 
Beszterce, majd Dévény— Hundsheim közti mezozoikus övét foglalja ma
gába. I-gyel jelöltem.

Míg a Pernek— Beszterce közti szakaszon az erupciós mag, a kris
tályos palaburokkal együtt rátolódott a szegélyező üledékre, addig Dé
vény újfalutól egészen Hundsheimig éppen fordítva áll a dolog. Ezen a 
szakaszon a nyugatnak irányuló elmozdulás folytán a második (II.) pik
kely az elsőt (I.) alászántotta és kiemelte, úgy, hogy Dévényújfalutól- 
délnyugat felé már nem keleti, hanem nyugati az uralkodó dűlésirány. 
A Dévényi-kúpon és a Hamburgi-hegyeken egyaránt megfigyelhető a 
dűlési szögnek változó nagysága. Leglankásabban a hegyek nyugati tövén 
dűlnek a rétegek, míg az oldalban már meglehetős meredeken állanak, a

8*
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tetőkön pedig majdnem függőlegesek. Kivételesen a tetőn is találunk 
csaknem fekvő rétegeket, de ezek csak kisebb foltokban észlelhetők 
GBrannsberg, Dévényi Várhegy). A Morva partján enyhe kelet— délkeleti 
lejtéssel is találkozunk. Ha a mellékelt szelvényre tekintünk (2. ábra), 
ennek további magyarázata fölöslegessé válik.

Ez az elászántott pikkely és annak rátolódása a lamacsi öböl észak- 
nyugati karéján kezdődik, széles törés és leszakadás kíséretében. Vélemé
nyem szerint az öböl ennek a tektonikai jelenségnek köszöni eredetét.

A  Dévény újfalutól Hundsheimig vonuló felszántott pajzs keleti pe
remét szintén számos forrás jelöli. Ezek közül legbővebb vizű a Ivlafter- 
bríindl. mely a mediterrántakaró alól kimosott csillámpalákon fakad. Ezek 
a csillám palák valószínűleg már a Il-ik  pajzshoz tartoznak, s azt a vizet

2. ábra. A Dévényi-kúp szelvénye a Morva-folyó és Károlyfalva között.
A  =  alluviiiin; 2 =  lösz; 6 =  kavicstakaró; 7 =  mediterrán agyag és konglomerátum; 
9 =  medit, homok és homokkő; 10 — lajtamészkő; 11 =  máriavölgyi palák; 13 -  ballen- 
steini mészkő; 14 =  permkvarcit; 15 =  fillit, csillámpala. gneisz; 1 8 --gránit és peg-

matit (1: 75.000).

szűrik le. mely a fölöttük levő áttolódási vonal mentén jut a mélybe. 
Ugyanis a Dévényi-kúp nyugati, lankás 400 m körüli gerincén, ahol egyéb
ként mindent vastag mediterrán agyag és lajtamész-konglomerátum lepel 
borít; gránit, palák, kvarcit legnagyobb össze-visszaságban találhatók s 
az egész „ forrásöv“ területe nagyon töredezettnek, morzsoltunk látszik. 
A felület hellyel-közzel nyirkos, pocsolyás; másutt, valószínűleg a palák 
fölött, vastag lösztakaró borul rá, telve van szivárgásokkal, rendszertelenül 
fellépő gneisz- és palafoszlány okkal, stb. Azt hiszem nem tévedek, mikor 
ezt a rosszúl feltárt, kétséges zónát áttolódási vonalnak jelzem.

Ezeken a hatalmas rátolódásokon kívül egyéb diszlokációk is ész
lelhetők. A  nagyszabású szegély törésekkel párvonalasan és keresztben le
sd Ived ések. lépcsős leszakadások, törések jöttek létre. A borostyánkői



(■ ) FELVÉTELE JELENTÉS. 117

várhegy íközel észak-déli irányú törésekkel szabdalt, melyek valószínűleg 
nagy mélységbe hatnak le, mert közelükben ia mészköveken vulkánikus 
utóhatás mutatkozik (kvarckristályos erek). A  Dévényi-kúpon is több 
irányú leszakadásuk láthatók. Az állandó csapásirányra merőlegesen úgy 
az újfalui, mint a dévényi végen lépcsős leszakadások jöttek létre. A 
Hruba luka-i (Preluki) hirkaakolnál levő -elkülönült kvarcittömbök csakis 
lerakódás útján juthattak mai helyükre, a Sandberg-fok, nemkülönben a 
Dévényi Várhegy egész tömege szintén csak a Dévényi-kúpnak lesza
kadt lépcsőiként foghatók fel.

A  kvarcitnak és liászmészkőnek váltakozása, a Dévényi-kúp tetején 
csakis elvetődéssel magyarázható. Fentiekkel egyirányúak a hamburgi 
Brannsberg és a Hundsheimi-kúp leszakadásai is, melyeket azonban kis
mértékű pikkelyes rátolódás is kísér. (Lásd a térképet.) Érdekes az a 
kicsiny máriavölgyi palafoltocska, mely a Dévényi-kúp nyugati lábában 
a Morva partján búvik íelszinre. Ügy gondolom, hogy egy régi leszakadás 
alkalmával, mikor e palákat az abrázió még nem nyeste le a mészkő fel
színéről, jutottak ide, hol az utána omlott törmelék az újabb időkig meg
védte az elmosatástól. Lehetséges azonban az is. hogy <a TI. pikkelyhez 
tartoznak s a szegélytörés alkalmával tárattak fel.

A  nyugati szegély vonulat hosszanti szelvényét számos törés, illetve 
leszakadás tagolja fel.

Ennek okát a mélybe jutott palákban keresem, melyek nem adván 
eléggé szilárd alapot a rájuk tóit pajzsnak, engedtek a nagy nyomásnak 
és —  kivált a szegélytörések mentén —  leszakadásokat idéztek elő. Hogy 
e leszakadásoknál dörzsölési breecsák keletkeztek, érthető.

Találtam mészkő, kvarcit, zöldpala és gránit közti heterogén és 
homogén breecsákat minden permutációban. Ezek közé iktatom a BECK-től 
említett porfiroidot is, mely a Dévényi Várhegy tetején és déli lejtőjén 
áll helyt, s nem egyéb, mint a kvarcitnak fillittel alkotott dörzsbreccsája. 
Ahol nagyobb arányú elmozdulások történtek, legtöbbször megtaláljuk e 
breecsák valamelyikét.

A dévényi Várhegy profilja különben a máriavölgyi szegély és a 
dévényi kúp tektonikáját egyesíti magában s arra indít, hogy dévényi kúp 
áttolódási vonala mentén (lásd a 2. szelvényt) elrejtve fekvő mélyebb 
hegytömegben szintén a pernek— besztercei bennszakadt szegélyszin- 
klinálist keressem. Ugyanis, (miként a 3. szelvényen látható), a dévényi 
Várhegy délnyugati falán (a hajókiállónál) délkeletről ráboruló fillitek 
alá gyűrten egy elszigetelt mészkőtömeg támaszkodik a kvarcitnak, illetve 
az alatta levő porfiroidnak.

A  mészkőfolt tökéletes kis antiklinálisban bukkan felszinre és dél
kelet felől a fillitek, északnyugatról a kvarcit, illetve porfiroid rétegei
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fekszik meg. Leszakadásról tehát bajosan beszélhetünk. E mészkövek el
szigetelt és rétegtanilag teljesen abnormális helyzetét csak következőképen 
tudom megmagyarázni.

A  máriavölgyi szegélyen észlelhető begöngyölődés itt is megindult, 
de a nyugatabbra fekvő mezozoikus lemezben a nagy nyomás folytán törés 
állott elő, melynek mentén a töréstől nyugatra maradt pikkelyrész ki
emelkedett, s rátolódott a bennszakadt szinklinálisra. Szóval, mikor a 
dévényi kúp és Várhegy pikkelyeit a tőlük keletre fekvő alászántotta, a 
mezozoikum széle már részben a kristályos mag alá volt gyűrve. A  két 
irányú nyomás a lágyabb mészkövet felgyűrte. (Lásd 3-ik ábra.) Kétség
telen. hogy egy ilyen másodlagos törés a további begöngyölésnek elejét

1 18

3. ábra. A dévényi Várhegy valószínű szelvénye.
A =  alluvium; 11 — máriavölgyi pala; 13 =  balleiisteini mészkő, milonit: 14 =  perm- 
kvarcit; 15 =  fillit, devoni palák; 18 =  gránit; P =  porfiroid; X =  elszigetelt mészkő-

folt (1:18.750).

vehette, sőt vette is, mert az az erő, mely a begöngyölést okozta, más 
pontra terelődött át, s egyszerű rátolódással egyenlítődött ki.

Megfigyelhetjük e helyen a mészkő és fillit szöveti elváltozását is. 
Előbbiben elmorzsolt sávok lépnek fel, melyek teljesen a máriavölgyi pala 
mállottabb, zsíros lemezeire emlékeztetnek, s nyilván a rendkívüli nyomás 
folytán alakultak ilyenekké; a bilitekben pedig ugyanazokból a rétegzésre 
(I0h 45°) csaknem merőlegesen álrétegzés lépett fel.

A  mediterrán emeletet mészkő, homokkő, homok, agyag, kavics és 
lajtamész-konglomerátum képviselik. A hegység nyugati oldalán 400 m-ig 
is felnyúlik, míg a keletin igen alacsonyan marad, s alig egy-két ponton 
észlelhető. A  mediterrán tengeráramlás a dévényi kaput, úgy látszik, 
nyitva tartotta, s az üledékek mégis csak a nyugati szegélyen lépnek fel 
nagyobb tömegben.
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12. Sejtes mészkő, (forrás mészkő?) 13. B illensteini (borostyánkői) mészkő, (liász és esetleg f. triász.) 14. Permkvarcit és homokkő. 15. Gneisz, csillámpalák 
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22. Dőlésirányok.
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Lehetséges, hogy a mediterrán után a Ivis-Kárpátok e szakasza liosz- 
szanti tengelye körül kimozdult, s míg nyugaton felemelkedett, keleten a 
mélybe sűlyedt. E mellett szólhatna az, hogy a lajtamészkő és homokkő 
rétegei a dévényi kúp nyugati lejtőin világosan befelé, azaz keletnek dűl
nek. A  szarmatakorban áramlás nélküli tengerből partmenti durva mész 
rakódott le. (Farkasvölgyi kőfejtő.) A  pannoniai (pontusi) lerakódások 
esetleg magasabbra emelkedtek a szarmatánál is, de a pliocén és pleisztocén 
denudáció és defláció eltávolíthatta azokat, úgy, hogy jelenleg csak a 
síkság peremén találhatók fel. Pozsonynál körülbelül 100 méter mélységig 
pannoniai (pontusi) rétegekben jártak az artézi fúrások, a Duna síkja fölé 
azonban alig emelkednek ki.

%% *
Mielőtt jelentésemet befejezném, pár szóval a ,,ballensteiniu mészkő 

milonitosodására akarok még kitérni. A milonit keletkezését csak nagyon 
erőszakos tektonikai mozgásokkal tudom indokolni. A  mészkő mogyorónyi 
darabokra van törve és ehhez egyszerű áttolódást nem tartok elegendőnek. 
Ügy képzelem, hogy a mészkőnek (éppen úgy, mint a máriavölgyi palá
nak) nagyfokú megzúzása és kimángorlása a szegély antiklinális hajlatá
ban történt, melyen a visszabontott tömegnek szükségképen át kellett 
gyűrődnie. Ezen a szakaszon az óriási nyomás és az ívpályán való mozgás 
valósággal megőrölte a kőzeteket. A  megmorzsolt mészkövet a meszes 
kötőanyag utólag cementezte össze. A  milonit tehát csak a megdűlt szin- 
klinális felső lebenyében keresendő, míg az alsó lemezben a mészkő és 
egyéb képződmények viszonylagosan épek maradtak.

A  dévényi Várhegyen és a Brannsbergen is észlelhető kisebb ará
nyú milonitosodás, de ez csak lokálisan lép fel és nézetem szerint egyszerű 
dörzsbreccsának vehető.


