
6. Földtani megfigyelések az Inovec középső részén.
(Felvételi jelentés az 1916. évről.)

F erenczi I stván dr.-tól.

(A III. táblával és 7 szövegközti ábrával.)

A m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának megbízásából két
hónapos vakációmat az 1916. év nyarán is felvételi területemen tölthet
tem. Ezidei munkaterületem az Inovec 1915. évben feldolgozott részének1) 
É felé való folytatása volt. Stur2) ,,Tematinu-hegységét igyekeztem meg
ismerni ez évi bejárásaimon, miért is azokat nem mindig orografiai hatá
rokig végeztem, hanem a legtöbb esetben a központi mag gránitjának, 
illetőleg kristályos pala zónájának felszinre kerüléséig. A  11. öv X V III. 
rovat ÉKy jelű (1:25.000 méretű) táborkari térképlap DNy-i negyedének 
megfelelő területet sikerült bejárnom Nagy- és Kismodró, Szentmiklós- 
völgye (=  Staralehota), Újszabadi (=  Novalehota), Vágluka (=  Luka), 
Temetvény (=  Hradek) nyitramegyei községek határában, ahol is a te- 
metvényi völgyig jutottam el. A  közigazgatási hatóságok szíves támo
gatása. mellett teljesen zavartalanul végezhettem bejárásaimat. Ivis terü
leten az előbbitől D-re levő 11. öv X V III. rovat D X y .jelű lapra is át
mentem a moraváni, hubafalvi határban, hogy a tavalyi felvételemmel 
kapcsolatot teremtsek.

A m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának szíves engedelmével 
H orusitzky H enrik  főgeológus úr vezetése mellett felkerestem az 1914. 
évi felvételi területemre3) eső kaplati pannoniai (pontusi) lelőhelyet is. 
ahonnan szép anyagot gyűjtöttem, mivel azonban az anyag feldolgozá
sával még nem készültem el, külön szándékozom róla beszámolni. Augusz
tus hó folyamán pedig dr. LóczYr L ajos igazgató úrnak voltam szerencsés 
a helyszínén beszámolhatni a végzett munkáról s elkísérni őt két tanul-

Ü Dr. Fekenczi Is t v á n : A z Inovee-hegység Pöstyéntől keletre eső részének 
geológiai viszonyai. A in. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1915-ről, p. 131— 159.

2) D. Stuk : Bericlit über die geologische übersichts-Anfnakme des Wasser- 
gebietes dér Waag und Neutra. Jalirb. d. k. k. Geol. Reiclisanstalt. 1860. p. 98,

3) Dr. Fekenczi Is t v á n : Galgóc és környékének geológiai viszonyai. A m. kir. 
Földtani Intézet Évi Jelentése 1914-ről, p. 226.
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ságos kirándulásán. Dr. Szádeczky  G yula e. ny. r. tanár úrnak, szeretett 
professzorom nak őszintén köszönöm, h ogy  felvételein elvégzésére a kért 
szabadságot szíves készséggel megadta.

Morfológiai viszonyok.

Az Inovec már megismert délibb részeivel ellentétben az idén bejárt 
terület morfológiailag jóval Amltozatosabb. Azt a tavalyi jelentésemben 
már jelzett jelenséget, hogy É felé haladva a völgyek lassanként hosz- 
szabbakká és ezáltal tagozottabbakká válnak, az idei területen is konsta
tálhattam. A  nagyobb, tagozottabb völgyrendszerekben természetesen az 
erózió munkája is jóval nagyobb. Részük van ebben elsősorban a geoló
giai viszonyoknak, mert —  amint látni fogjuk —  sokkal több lehetősége 
van itt a vadózus víz felszínre jutásának, mint a délibb területeken, ami
vel együtt természetesen sokkal nagyobb a völgyekben lefutó víz mennyi
sége is. Nagy a jelentősége annak a körülménynek is, hogy a vízválasztó 
sokkal keletebbre van, mint a tavalyi terület alsó felében, ami szintén 
nagyobb völgyrendszerek kifejlődését teszi lehetővé.

Maga a vízválasztó főgerinc nagyjából É— D-i irányú s körülbelül 
a hegység közepén fut végig. Az idei terület legnagyobb részén arány
lag elég alacsony, 500 m t. sz. f. az átlagos magassága, csak a Bezovec- 
esúcsnál emelkedik 741 m-ig, hogy azután egy nagy horpadásában, a 
Sadeni buk-ban ismét 570 m-ig leszálljon. A  főgerincből a Ny-i oldalon 
nagyjából K — Ny irányú mellékgerincek vezetnek a Vág síkja felé, 
amelyek azonban ott, ahol a későbben ismertetendő ,,chocs“ -dolomit taka
rót elérik, meredek fallal ismét hirtelen magasra emelkednek. Területünk
nek épen ezek a tájképi lég legszebb részei [Szokol (677 m), Rovence 
(508 m), Grnica (547 m )]. Innen a Vág felé ismét egyenletesen lejt a 
hegység, a Vág síkja felett átlag 70— 80 m magasságban azonban gyö
nyörűen kifejlett abráziós platót (1. az 5. ábrát) látunk, amely után mere
dek fallal esik a térszín a Vág-síkságra. Ennek az abráziós platónak 
alsó vége már a tavaly megismert területen1) megvan, azonban nem olyan 
kifejezetten.

A völgyek a legtöbb esetben elég szűkek, különösen ott, ahol na
gyobb dolomit- vagy mészkőterületen fejlődtek ki. A legtöbb esetben 
harántvölgyek. Igen szép példák erre a vízválasztó gerinc K -i oldaláról 
Ujszabadi táján eredő kisebb völgyek, így pl. a dastyni patak, az újsza- 
badi-i patak, amelyek épen merőlegesen törik át a permi kvarcithomokkő 
vonulatát. A víz eróziós munkájára szép példa továbbá a Váglukától

Ú I. ni. p. 134.
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K és ÉK-re eső ,,ehocs“ -takaró dolomitterülete, az összerepedezett, köny- 
nyen pusztuló anyagból felépített hegység, melyen, különösen ott, ahol 
azt a vegetáció meg nem akadályozza, bizarr formákat hoz létre a lehulló 
csapadék. Érdekes negativum azonban az, hogy a jobbára mészkőből és 
dolomitból álló területen barlangképződésnek nyoma sincs.

A.Z Inovecnek idén bejárt részében az előbbiekkel szemben már a 
víz építő munkáját is észlelhetjük, a temetvényi völgy végén hosszan 
elterülő, lapos törmelékkúp (1. ábra) van a hegység lábánál (Temetvény 
község ezen épült), amely a D-re levő szomszédos Sucha dolina torkola
tánál is megvan, itt azonban a lösz alatt csakhamar alászáll a Vág síkjára, 
ami azt bizonyítja, hogy nem Vág-terrasszal van dolgunk.

1. ábra. Törmelékkűp a temetvényi völgy végén. 
(Szerző felvétele.)

Sztratigráfiai viszonyok.

A  morfológiai viszonyokkal megegyezően az idén bejárt terület 
felépítésében szereplő képződmények is sokkal változatosabb kifejlődé- 
sűek, mint az Inovec eddig megismert részein. Egy pár olyan képződ
mény jelenlétét is sikerült megállapítanom, amelyek az Inovec délibb 
részein nem szerepelnek s néhány olyant is, amelyről az Inoveccel fog
lalkozó régebbi irodalom sem tesz említést. Korszerinti sorrendjük a 
következő:

1. Kristályos palák: gneisz, csillámpala,
p o r f i r o i d ...............................................Opaleozóos ? Devon (?)

2. Gránit, pegmatitos telérekkel . . Karbon ?
3. K v a rc ith o m o k k ő ................................Perm.
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1 Kristályos palák: gneisz, csillámpala, porfiroid.

Területem legidősebb képződményei a hegység központi magjának 
felépítésében legnagyobb szerepű kristályos palák, amelyeket ezidei terü
letemen gneiszok, csillámpalák és porfiroidok képviselnek.

A  gneiszok tökéletesen megegyeznek az 1915. évi jelentésemben1) 
leírt gneiszféleségekkel. Általában nagyon sűrű, aprószemű, kevéssé réteg
zett kőzetek, amelyeket igen nagy valószínűséggel csupán a gránitintru- 
ziók közvetlen közelben léte alakított át gneiszokká. A csillámpalák cso
portja se sokkal változatosabb, muszkovitcsillámpalák főleg, de ritkábban 
biotitos muszkovitcsillámpalát is találunk. Kvarcitlencsék csak szórvá
nyosan vannak mindkét fajta csillámpalában. Az alig pár helyen elő
forduló porfiroidok könnyen széteső, laza kőzetek, vékony csiszolataikban 
a kvarcporfirból való származásukat jól mutatják a részben kaolinosodni 
kezdő nagy ortoklászok és a teljesen összezúzott kvarcok.

Előfordulásuk gyakoriságát tekintve, a gneiszok szerepe az idén 
bejárt területen csekély, az együtt előforduló csillámpala-porfiroid-féle- 
ségek, amint ezt bejárásaimból következtethetem, sokkal nagyobb terü
letet borítanak, bár e területnek én ezidén csak a széleit ismertem meg. A 
gneiszterület folytatása az 1915. évi jelentésemben leírt moraváni kis

) I. m. p. 135.
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gneiszterületnek,1) amelytől a Kamenna Yrata (568 m) kvarcithomokkő 
foltja választja el. Az idei területen is csak foszlányokban van meg, így 
pl. a Kostolni vrch (569 m) K-i és ÉK-i lejtőjén keskeny csíkban, követ
kező foltja jóval északabbra kerül felszinre a Dastyn vrch (500 m) K-i 
lejtőjén. Az innen északra eső hegyhátak K-i lejtőjén mindenütt meg
találjuk, majd lassanként átmegy a csillámpala területbe s a Tista hóra 
táján a perm kvarcithomokkő csillámpalára telepszik már. A  Sadeny búk 
nyergén a csillámpala-porfiroid terület nagy ívben a vízválasztógerinc 
Ny-i oldalára, a temetvényi völgy D-i oldalára kerül át, s csak a völgy 
alsó részén, a Cesik-malom táján húzódik ismét vissza az É-i oldalra. A 
csillámpala-porfiroid terület részletes térképezése csak nagyobb terület 
típusainak petrografiai átvizsgálása után lesz lehetséges, miért is most 
még csak mint egységes területről beszélek arról.

A  gneiszterület erős dinamikai behatásoknak volt színhelye, minek 
következtében igen sokszor kis kézi példányokon is jól látható a nagyfokú 
gyűredezefctség. A gneiszok a gránitterület közvetlen közelében rendszerint 
11— 12h felé, többé-kevésbbé meredeken a gránitmag felé dőlnek, míg a 
gránitmagtól távolabb kis antiklinálist alkotva, néha igen meredek — 
85°-ot is elérő —  dőléssel tűnnek el a reájuk telepedő perm üledékek alatt. 
Ezen általánosnak látszó szabály alól, amelyet legjobban az Üjszabadi 
felől a dolinái legfelső malomhoz lefutó oldalvölgyiben észlelhetünk, egye
dül az előbbitől É-ra, az újszabadii malomnál lefutó völgy gneiszterülete 
kivétel, amennyiben a völgy felső részén, a régi malomépület táján az 
alább e völgyben is meglevő gneisz-antiklinális ÉNy-i iránya ismét visz- 
szagörbül s ezen a helyen a permüledékek, amelyeket éppen itt hatalmas 
haránttörés szakít meg, l h— 56° dőlésekkel diszkordánsan települnek az 
itten ismét 132/3h— 60° dőlésű gneiszokra. A  csillámpalák hasonlóan eléggé 
gyűrt településűeknek látszanak, ezeknek helyzetéről azonban majd csak 
nagyobb terület tüzetes bejárása után alkothatok tiszta képet.

A  fentebbi kristályos pala-féleségek valamennyiéről csupán a permi 
üledékeknél régibb voltuk állapítható meg, s amint azt az 1915. évi jelen
tésemben2) kifejtettem, e kristályospala-féleségekben a legnagyobb való
színűség szerint régibb, különbözően metamorfizált paleozóos kőzeteket 
kell látnunk.

1) I. m. p. 136.
2) I. m. p. 136.
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2. Gránit, pegmatitos telérekkel.

A  vízválasztó gerincen a moraváni Szarvasgödör (=  Jelene janii) 
majortól É-ra, a kis iparvasút végállomásánál a Nyitrabajna körüli nagy 
gránitterület kis nyúlványa átnyúlik a hegység Ny-i oldalára is. Ennek a 
nagy gránit intruziónak szélei beleesnek az idén bejárt területbe is az 
Üjszabadihoz tartozó Dolina telep környékén, ahol is az 1915. évi jelen
tésemben1) leírt gránitokkal teljesen megegyezően muszkovitgránit az ural
kodó kőzet. Sok közöttük a pegmatitos kifejlődésű telér is, típusos aplitot 
azonban ez idén nem sikerült találnom a muszkovitgránit területen. He
lyenként szép pados elválású a gránit, olykor 1/2 m vastag padjai 7h—  
35°-os dőlésűek.

3. Permi kvarcithomokkő, konglomerátum.

A  kristályos kőzetekből álló belső magra az Inovec közepe táján 
hatalmas körívben üledékes kőzetekből felépített rétegsorozat települt. A 
sorozat legidősebb tagja az a rendszerint aprószemű kvarcithomokkövek- 
ből, apró-mogyorónyi szemekből álló kvarckonglomerátumokból felépült 
rétegsor, amelyet a legtöbb esetben összefüggő vonulatban találunk meg, a 
kristályospalákra, egyes esetekben közvetlenül magára a gránitra tele
pülve. A  kvarcos kötőanyagú kőzet rendszerint halványsárgásszínű, he
lyenként vörhenyes; vörösbe hajló homokkő is van közötte.

A  kvarcithomokkő-konglomerátumokból álló, az összes kutatók által 
perm-korinak tartott rétegsor a moraváni Kamenna Yrata (568 m)-tól, 
ahol az 1915. évben leírt2) vonulatnak folytatásaként idei területemre 
átlép, rendszerint nagyon keskeny, de megszakítatlan vonulatban húzódik 
az ívnek megfelelően É-ra. A  belőlük alkotott kúpok mindig élesen el
válnak a környező területektől, a kis kúpoknak az ív belseje felé fordí
tott, a rétegek dőlésirányának megfelelő lejtői igen meredekek, míg az 
üledékes ív külső része felé futó lejtők, ahol a permi rétegsor a kristályos 
magra települ, sokkal enyhébbek. Rendszerint erdő borítja a kvarcitból 
álló kúpokat. Szépen látjuk ezt a jelenséget a Kost-olni vroh (569 m), a 
Dastyn vrch (500 m), a Dubo vreh (432 m), a Mocsarni vrch (466 m), a 
Lackov vrch (473 m), a Brezov vrch (480 m)-en, amely kúpokon át É-nak 
tart a kvarcithomokkővonulat s amely kúpok ennek a területnek tájképileg 
is vonzó pontjai (2. ábra). A Yresov-csúcstól É-ra az eleddig a vízválasztó

P T. ni. p. 137.
P I. m. p. 140.
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gerinctől Iv-re levo vonulat nagy ívben a hegység N y-i oldalára kerül át 
a Sacleni búk horpadása táján, ahol azután hirtelen el is keskenyedik s 
nemsokára eltűnik (a temetvényi völgy 373 m-es pontján alól) a reáboruló 
fiatalabb képződmények alatt, hogy azután csak a temetvényi völgy É-i 
oldalán kerüljön ismét felszínre. A  fővonaltól az erózió által elszakított 
kis rögöknek tekinthetjük az egykor valószínűen egységes kvarcithomokkő 
burok kis foltjait a moraváni Kostolni vrch DK-i lejtőjén, ahol grániton 
s a Tista hóra két (684 m és 687 m) kúpján, ahol csillámpalákon ülnek a 
kvarcithomokkőp adok.

'1. ábra. Kvarcithomokkőkúpok Dastyn major körül. 
(Szerző felvétele.)

Településüket tekintve, meglehetősen egyforma meredek 40— 50° 
közti szöggel dőlnek 20— 23h közti dőlésirányok felé, csupán a Brezov 
vrch és a Lackov vrch között az eddig folytonos permi kvarcifhomokkő- 
vonulat egy —  látszólag Ny-— K  irányú —  valószínűbben ÉNy— DK 
irányú vetődés mentén megszakad, a vetődés által É-ra került részén, a 
Brezov vrch en l h— 56°-os a permrétegek dőlése. Ez az a hely, ahol a kris
tályos palákon is nagyobb mérvű zavargásokat észleltem. A Tista hóra 
táján a dőlésirány is változni kezd, a Sadeni búk 637 m-es pontján 18h-t 
mértem, a dőlésszög is enyhül kissé, 33°-ig száll alá.
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4. Sötétszürke dolomit és mészkő (középső triász.)

A paleozoikumot lezáró szárazföldi eredésű kvarcithomokkő-rétegsor 
legfelső részén, egyetlen elszigetelt kis folton vörös, lilásba átmenő színű 
aprószemű homokkövet találtam az újszabadii Dastyn vrch É-i lejtőjén. 
A  vörös, lilás homokköveket felépítő apró kvarcszemek a permi kvarcit- 
homokkő hasonló szemcséivel szemben többnyire lekerekítettek, ami a víz
től hordott voltuk mellett szók A perm korszak szárazföldi jellegű képződ
ményeivel szemben e homokkövek már az alsó-triászban előnyomulni 
kezdő tenger üledékeihez vezetnek át. Sajnos, az idei előfordulással együtt 
mindössze 2 kis foltban találtam meg rétegeinket és érdekes, hogy mindig 
ott. ahol az üledéksort erős mozgások érték, úgy, hogy a tengerpart el
távolodására valló s lassankint az alsó-triász tengerbe átvezető finomabb, 
homokos-agyagos rétegek tektonikai mozgások következtében elfenődtek, 
a mélybe sűlyedtek. Ez által vélem megmagyarázhatni azt a rétegtől yto- 
nosságbeli hiányt, ami területünkön az alsó-triász üledékek tekintetében 
megállapítható.

A perm kvarcithomokkő rétegsorra minden átmenet nélkül települő 
szürke dolomitok és mészkövek ugyanis már a középső triászt képviselik. 
Az előző két évi jelentéseimben1) leírt s az eddigi területen csak apró
szemű, cukorszövetű szürke dolomitból álló rétegsor között itt már szürke 
mészkőrétegeket is sikerült fellelnem az újszabadii Dastyn vrch (500 m) 
Ny-i lejtőjén s a tőle D-re levő kis gerincen is. A  mészkő, valamint a 
dolomit is gyakran nagyon szép milonitos kifejlődésű. A  rendszerint 
egyenletes, meglehetősen tömött mészkő csak ritkán kalciteres, ami a kö
zelben levő hasonló, de mindig kalciterekkel tarkázott liász mészkőtől jól 
megkülönbözteti. A  dolomit helyenként nagyon mállott, ilyenkor szürkés 
porrá hull szét, egyes helyeken pedig, mint pl. a dastyni savanyú víz-forrás 
felett oolitszerű volta miatt szürke homok lesz belőle.

Felszíni elterjedését tekintve, a dolomit az uralkodó, mészkő csak az 
említett 2 ponton fordul elő az idei területen is. A szürke dolomitot pedig 
három keskeny sávban, illetőleg ennek is csak foszlányaiban sikerült ki
nyomoznom. Az első, közvetlenül a permi kvarcithomokkőre vagy helyen
ként a kristályos magra települő vonulat van meg, bár foszlányaiban csak, 
de az egész területen végig, a másik két összefüggőbb vonulat csak a hegy
ség bizonyos részeire szorítkozik. Az első vonulat, amely látszólag az előző 
évi. Banka környékéről leírt1) nagy dolomitterületnek folytatása az új- 
szabadii Dastyn vrchtől D-re levő nyergen maradt meg a felszínen, innen *)

*) Idézett 1914. évi jelentés p. 216— 218. és 1915. évi jelentés p. 140— 143. 
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áthúzódik a Dastyn vreli Ny-i lejtőjén a savanyú víz-forráshoz, majd a 
Dubo vrch-től Ny-ra Jevő nyergen kis kővágó gödrökben találjuk meg. 
Itt a löszfedő alatt látszólag megszakad a vonulat s csak a Lackov vrch 
(473 m) Ny-i lejtőjén van ismét felszinen, ahol a perm kvarcithomokkő- 
vonulatot megszakító haránttörés a dolomitot i;s érte. Innen kezdve a perm 
kvarcithomokkő mentén kimarad a szürke dolomit, további igen keskeny 
foszlányait a temetvényi völgy D-i oldalán találjuk meg és pedig a Balsán 
irtványtól K-re levő nagy völgy két oldalán, valamint a Kozel irtvánvtól 
K-re levő 482 m É-i lejtőjén, mindkét helyen a permi üledékek kimara
dásával, csillámpalákra települtem A  szürke dolomitok második vonulata 
sokkal impozánsabb kifejlődésű, azonban csak a temetvényi fővölgy D-i 
oldalán van meg, az újszabadii oldalra kis területen húzódik át s itt is 
csakhamar eltűnik a mélyben. A második vonulat első foltja éppen az 
előbb említett 482 m-es ponton van. ezután kissé megszakad a vonulat, de 
a temetvényi völgy szintén említett oldalágának mindkét oldalán hirtelen 
kiszélesedik s mindenütt meredek csipkés gerincet ad. A  Bezovec É-i olda
láról a vízválasztó gerinc Koncity vrch (— Éles csúcs) 699 m-es pontjára 
húzódik fel nagy ívben, majd rövid ideig a D-i lejtőn is követhetjük, de a 
Suranka irtvány táján már megszűnik. A  harmadik vonulat magának a 
vízválasztó gerincnek K-i lejtőjén van, Újszabadii Ny-i végén kezdődik s 
az újszabadii Dominák (=  Dominech) telep táján vége is szakad, meredek 
lejtője mindenütt jól elkülönül a környező kőzetek lankásabb térszínétől.

Ahol a gyengén rétegzett szürke dolomitban és a mészkőben dőlést 
lehet megállapítani, rendszerint 21h körüli ingadozó dőlésirányt s 35° 
körüli dőlésszöget mértem. A dőlésviszonyok pontos megállapítását sok 
esetben nehézzé teszi a temérdek litoklázis. amelynek következményekép 
a nagy mértékben összerepedezett dolomitokból még kézi példány nagy
ságú darabot is nagyon nehéz kiütni.

Szerves maradványoknak a szürke dolomitokban nyoma sincs. A 
Dastyn vrch Ny-i lejtőjén levő mészkőben azonban nagyon gyakori az 
apró, kerek crinoidea nyéltag töredék. Helyenként a kőzet majdnem egé
szen ezekből áll, egyes darabjaiban Pentacrinus-iéle átmetszetekkel. Néhol 
apró gastropoda átmetszetek az uralkodók, az egyetlen —  sajnos, ponto
sabban meg nem határozható —  Myophoria sp. lenyomat rétegeink triász 
voltát biztosabban rögzíti s a felette levő rétegekhez való viszonya alapján 
a középső triászba való tartozását valószínűvé teszi. i)

i) I. m. p. 141.
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5. Tarka keuper márgák (felső  triász.)

Az előző két évi területemen hatalmasan kifejlődött szürke dolomi
tok a közéjük települt s már a felső-triászba tartozó, mésztelen „lunzi“ 
homokkövek közvetítésével a felső-triászba is átnyúltak, az idei területe
men a szürke dolomit fáciesnek csak mélyebb tagjai vannak meg, melyek 
között a mésztelen ,,lunzi“ homokkövet sehol sem sikerült megtalálnom. 
A középső triász szürke dolomitokra az idei területen közvetlenül a „tarka 
keuper “ márgák, kvarchomokkövek, dolomitok települnek, amelyeknek 
megjelenése teljesen ugyanaz, amilyennek azt 1915. évi jelentésemben1) 
leírtam, azonban dolomitok alig pár folton vannak a tarka keuper réteg- 
csoport területén. Érdekes s az eddigiektől elütő a vörös ,,keuper “ márgák 
megjelenése a moraváni Gonolak (=  Gonove Lazy) majortól K-re levő 
474-es pont táján, ahol sajátságosán hosszú szálkákra, szilánkokra esik szét.

A  tarka keuper márgákat ez idei területemen 4 vonulatban sikerült 
kinyomoznom. Rétegvastagságuk —  az egyik vonulatot kivéve —  rend
szerint nagyon csekély, azonban a jellegzetes szín miatt könnyen s bizto
san felismerhető szintet alkotnak a dolomitokból, mészkövekből álló hegy
ségben. A  szürke dolomitok elővonulata felett alig pár foszlányban vannak 
meg a tarka keuper rétegek, ilyen kis foszlány jelenlétét állapítottam meg 
a Dastyn vrch D-i és NTy-i oldalán, majd a Dubo vroh nyergének Ny-i 
lejtőjén, É-ra haladva csak a temetvényi fővölgy D-i (a Bezovec Ny-i lej
tőjéről lefutó) nagy mellékágának két oldalán találtam meg keskeny sáv
ban. Második vonulata szintén nagyon keskeny szalagként húzódik a má
sodik szürke dolomitvonulat felett, az előbbeni völgjr lejtőin a Bezovec K-i 
oldalára, ahol is a Bezovec és a Koncity vrch közti nyergen el is tűnik a 
liászképződmények alatt. Legtekintélyesebb a harmadik vonulat. Az idei 
területemre ez a Gonolak majortól K-re levő gerincen lép s így megfelel 
az 1915. évi jelentésemben2) leírt második keuper vonulatnak. A  kis ge
rincről szélesen nyúlik le a Kalista-dolina felső ágaiba, (tetemesnek látszó 
vastagságát a völgyeknek a dőlés mentén való kifejlődése okozza), majd 
átkerül a Kostolni vrch ÉNy-i lejtőjén a vízválasztó gerinc K-i oldalára, 
majd az alacsony gerincre húzódik fel. A  szentmiklósvölgye— újmajori-út 
legmagasabb pontjánál ismét a K-i lejtőn találjuk meg, itt hirtelen el is 
keskenyedik, a vízválasztó 562 m-es pontjánál ismét az élen van, majd két 
ágra szakadva mindkét lejtőn megvan, s az űjszabadii út felett csakhamar 
el is tűnik a reáboruló liászrétegek alatt. Negyedik —  főleg kvarchomok- *)

*) I. m. p. 145.
2) I. m. p. 146.
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kövekkel képviselt vonulatát a Kalista dolina É-i oldalán sikerült kinyo
moznom, ahonnan a 476-os pontra (Drinove vrch) is felhúzódik, itt azon
ban a középső triászkori „wetterling“ takaró alatt el is tűnik, Kern lehe
tetlen, hogy ennek a vonulatnak folytatása a vízválasztó gerinc 556-os 
pontja (Uhrinko vrch) s a tőle É-ra levő kis csúcs tarka keuper foltja, 
ahol a tarka keuper a fiatalabb kössem mészköveken ül. Végül a temet- 
vényi völgy és a Szucha dolina ( =  száraz völgy) közti gerincen, ott, ahol 
a Kozel irtványtól a S t e in e g g e r -vadásziakhoz vezető út átjön a D-i oldalra, 
élénk vörösszínű az erdőtalaj s helyenként fehér, dolomitos mészkődara
bok is hevernek a hegyélen. ugyanitt a közelben a felső-triász kösseni 
mészköve is megvan, miért is nem lehetetlen, hogy a vörös talaj a harma
dik tarka keuper vonulat kis foltjától származik.

Településüket tekintve, a tarka keuper márgák meglehetősen ponto
san követik az egész területen uralkodó 21h körüli dőlésirányt, aránylag 
alacsony, 28— 30° körüli dőlésszöggel. Ettől eltérő, sokkal meredekebb 
dőlést a vízválasztó gerinc és a Gonolak-major— Grnica-él által bejárt szög
ben észleltem a Kalista dolina D-i oldalán, ahol az ülledékzóna az ívnek 
megfelelőleg Ky-nak kanyarodik. Itt 55° dőlésszöget mértem éppen azon 
p helyen, ahol az említett szálkás törésű márgákat találtam. A  Kalista 
dolina É-ról, a Teply vrch és Hrabutny vrch felől jövő ágának alsó részén 
az előbb említett keuper márga-terület szélén majdnem ellenkező irányú 
—  122/sh— 23° —  dőlést mértem; a harmadik tarka keuper vonulat felső 
része kissé visszatüremlett.

Szerves maradványoknak ez idén nyomát se találtam bennük.

0 Sötétszürke kösseni mészkő (a felső triász raetiai em elete.)

A tarka keuper márgák jól elkülöníthető szintje felett, amely szint 
a szárazulat és a tenger meglehetősen gyors váltakozásának bizonyítéka, 
ismét mélyebb tengerre valló üledékek következnek. Sötétszürke, fekete- 
színű, ritkán kalciteres kösseni fáeiesű mészkövek jelzik a raetiai emelet 
tengerének jelenlétét ezen a területen. Egyes helyeken szép oolitos a 
mészkő, olyan darabokat is találtam, amelyekben az egyes .szemek nagy
sága a 3— 4 mm átmérőt is eléri. Kövülettöredék majd minden darabban 
van. helyenként majdnem tisztán kövülefchéjjakból áll a mészkő s így a 
tarka keuper márgák mellett jó szolgálatot tettek a kösseni mészkövek a 
sokféle üledék elkülönítésében. A  kösseni mészkövek felső szintjeiben az
1915. évi munkaterületemen1) a mészkövek lassú elhomokosodását ész
leltein, mely folyamat a liászba tartozó gresteni homokkövekhez vezetett 
át. Idei területemen ezek az átmeneti tagok hiányzanak, a kösseni tipusú

u í- in. p. 146.
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felső-triászt tisztán mészkövek képviselik, a felsőbb, homokosabb tagokat 
a hegymozgások következtében elfenődött. kihengerelt részekben kell ke
resnünk.

Felszini elterjedését tekintve, a kösseni mészkő nem nagy fontos
ságú. a bejárt területnek csupán délibb részein van meg nagyobb kiterje
désben. A  tarka keuper márgák első vonulata felett már sehol sincs meg 
a kösseni mészkő, azok második vonulatában is egyetlen kis folton sike
rült feltalálni az újszabadii Ujmajor (=  ISTovi májer)-tői DNy-ra vezető 
úton a 489-es pont előtt, ahol a belemnites átmetszetes liászmészkövekre 
diszkordáns mozgás következtében lumasellás kösseni mészkő települ. A
lll .- ik  tarka keuper vonulat felett azonban szépen kifejlődött a kösseni 
rétegsor, az idei területre a Gonolak-raajor táján jön át az 1915. évi jelen
tésemben1) is említett 457 m-es pont kösseni foltjának folytatásakép, innen 
széles sávban húzódik le a Kalista dolina D-i oldalára, de csakhamar el 
is tűnik a felszinről. A  Kalista dolina felső részén ismét meglevő s az 
előbb említett foltok között az erózió már eltávolította -a rétegek egy részét. 
Vékony sávban a Kalista dolina É-i oldalán is megvan a 476 és 342 m-es 
pontok közötti lejtőn. A vízválasztó gerincre a Vrate csúcs környékén húzó
dik fel, ahol a kis cserjésben a kösseni mészkő szép pados rétegfejei lát
hatók. A Yrate-től D-re kb. 1 km távolságig a hegyélen mindenütt sok a 
kövületes lumasellás darab, bizonyságául annak, hogy a tarka keuper már
gák felett összefüggő vonulatban voltaik meg a kösseni rétegek is. A Yrate- 
től É-ra ismét csak heverő darabokban van meg a kösseni mészkő a gerin
cen, az 556 m-es ponttól kezdve azonban a Szentmiklós-völgye— bjszabadi 
közti út nyergéig a vízválasztó gerincnek mindkét oldalán megtaláljuk 
heverő darabjait. Az említett úttól É-ra a gerinc Iv-i lejtőjén húzódik tova. 
itt aztán hamar el is tűnik a liászrétegek fedője alatt. Kis folton a Sucha 
dolina D-i oldalán is megvan a kösseni mészkő a Hardisco vrch (430 m i
től D-re, s az e csúcstól Iv-re levő nyergen is nagyon sok a heverő luma
sellás kösseni darab.

A  kösseni mészkövek települése szintén pontosan követi az alatta 
levő idősebb rétegek települését. A 21— 22h közti dőlésirány ezekben is 
állandó, aránylag alacsonyabb, 25° körüli dőlésszöggel. Csupán ott. ahol 
a keuper márga-rétegek is meredekebben állnak, dőlnek a kösseni mészkő 
rétegei is nagyobb szög alatt, így a vízválasztó gerinc (568 m, Kamenim 
Vrata)-tó-1 ÉNy-ra levő lejtőn az erdőkben 60°-os dőlésszöggel telérszerűen 
emelkednek ki a kösseni rétegfejek.

A  kösseni mészkövekben mindig nagyon sok a kövület, talán egyet
len előfordulásában sem találtam olyan darabot, amelyben kövületnek leg

1) T. m. p. 148.
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alább nyoma ne lett volna. Talán éppen ez az otka annak is, hogy jól ki
szabadítható, meghatározható kövületet nem sokat tudtam gyűjteni. Apró 
korall, crinoidea nyéltagtöredékek mellett nagyon sok apró, legfeljebb 
1— 2 cm nagyságú gastropoda átmetszeteket tartalmazó darabra akadtam, 
ezek azonban, sajnos, nem voltak meghatározhatók. A  legszebb gastropodás 
darabok az említett Yrate-csúcstól D-re levő első nagy horpadásban talál
hatók. ugyaninnen került ki egy sima Pecten sp.-t tartalmazó darab is. A 
lumasellákban főleg brachiopodák szerepelnek, a vízválasztó gerinc Uh- 
rinko vrch (556 m) nevű csúcsának K-i lejtőjéről gyűjtött darabból köze
lebbről meghatározhatatlan gastropodák-on, egy Avicula sp. (f álcát a ?)-en 
kívül Terebratula gregaria Suess főleg fiatal példányait volt szíves meg
határozni V igh  G yula  dr. m. kir. geológus.

7, A lsó liászkori gresteni homokkövek.

A  sárgásbarna, sötétszürke, mindig meszes kötőanyagú, gresteni 
fáciesű homokkövek, a sötétszürke —  helyenként szénnyomokat tartal
mazó —  palás agyagok a kösseni tenger visszahúzódásával beálló elhomo- 
kosodás termékei, már az alsó-liászba vezetnek át. A  kőzettani tekintet
ben meglehetősen egyhangú rétegsorban érdekesebbek a Bezovec (741 m) 
DK-i lejtőjén a gresteni típusú homokkövek között előforduló opálos 
anyaggal átjárt homokkövek.

Az 1915. évi területtel ellentétben a gresteni típusú homokkövek
nek, palás agyagoknak sokkal nagyobb itt a szerepük. A  tarka keuper
I. vonulata felett az Üjmajortól É-ra levő szántókon közvetlenül a keuper 
márgákra gresteni mészpalák, homokkövek települnek. Ennek a vonulat
nak valószínű folytatását a Bezovecet körülövező gresteni rétegsorban 
kapjuk, ezek a rétegek aztán a vízválasztógerinc Malinista (647 m) csúcsa 
alatt a ISTy-i oldalra is átjönnek s itt a szentmiklósvölgvei patak Szedlisca 
dolina nevű mellékágának Ny-i oldalán a liász-mészkövek alatt eltűnnek. 
Ugyancsak e rétegekkel kapcsolatban (azok közé gyűrve) a vízválasztó- 
gerinc Skalina (662 m) csúcsa körül is megtaláljuk és hasonló előfordu
lásban vannak meg a temetvényi völgy D-i oldalán, a Bezovi vrch (619 m) 
É-i lejtőjén is. Az eddig említett területeken keskeny sáv a gresteni 
homokkőrétegek szintje, a Grnica K-i lejtőjén hasonlóan keskeny —  el- 
íenődő —  sávban kezdődik, de a Ivalista dolinában már széles területen 
megvan a reáboruló középső triásztakaró alatt. A Kalista dolina É-i olda
lán a 476 m-es ponttól É-ra hirtelen végződik, a 476-os ponttól K-re 
azonban ismét a felszinre kerül s a Teply vrch (571 m) és a Hrabutny 
(564 m) közti nyergen a középtriász takaró alatt mindjobban kiszélesedik, 
majd átkerül a Teply vrch ÉK-i lejtőjére is s Szentmiklósvölgye község
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területén szélesen elterül, hogy É felé a Szokol hatalmas wetterling- 
mészkő fala alatt végleg eltűnjék.

Településük annyira változatos, hogy néha lépésről-lépésre más a 
dőlésirány és a hajlásszög. A  lehető legnagyobb mértékben gyűrtek ott, 
ahol az agyagos rétegek nagyobb mennyiségben szerepelnek közöttük. 
Legkevésbbé gyűrt a keuper márgák I. vonulatára közvetlenül következő 
gresteni rétegsor, azonban itt is egy kis antikiinálist s egy kis szinkli- 
nálist alkotnak e rétegek s itt a rétegek csapásiránya is megfelel a vonu
lat főirányának. Ahol nagyobb területen van meg a gresteni homokkő-

3. ábra. Gresteni homokkő feltárás Szentmiklös völgye-tői D-re.
(Szerző felvétele.)

palásagyag rétegcsoport. így a Szentmiklósvölgye körüli kis árkok bár
melyikében, szép példáit láthatjuk rétegeink nagy fokban gyűrött vol
tának.

Szerves maradvány apró szénnyomokon kívül alig van bennük, 
a Teply vrch és a Hrabutny közti területen apró kis tobodenyomatot 
találtam a rendesnél finomabban leveles agyagos rétegben, az újszabadii 
Űjmajortól DK-re levő erdőben kinyomozott gresteni területen pedig 
kagylószerű, meghatározásra természetesen teljesen alkalmatlan lenyo- 
matot ütöttem ki egy homokkődarabból.
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8. A lsó liászkori gresteni m észkövek .

A  fentiekben leírt gresteni típusú homokkövek, agyagos rétegek 
felett, egyes helyeken azokkal annyira összegyűrve települtek, hogy egy
mástól térképen különválasztani teljesen lehetetlen. Friss törési felületen 
sötétszürke-fekete, mállott felületen világosszürke-fehérszínű, mindig kal- 
citeres. olykor tűzkőgumós vagy márgás mészkövek ezek, melyek igen 
nagy területen vannak elterjedve, úgy. hogy a később ismertetendő wet- 
terling és chocs takarótól eltekintve, az idei terület leggyakrabban elő
forduló rétegsora. Rendszerint 2— 3 cm-nyi vékony padokat alkotnak, vas
tagabb rétegek csak elvétve fordulnak elő közöttük, meglehetősen rideg 
voltuk is megkülönbözteti a többi hasonló mészkőtől. x\z előbbi mész
kövek között egy pár helyen —  azonban úgy, hogy a köztük levő össze
függést megállapítani nem lehetett —  vöröses színű márgás mészköveket 
is találtam, így a vízválasztógerinc Lane csúcsán s különösen sok az ilyen 
vöröses mészkő a temetvényi Hradiséo vrch (438 m) mindkét lejtőjén.

A  liász mészkövek első vonulatát a temetvényi fővölgy D-i oldalán 
találjuk, ahol a 482 m-es magaslat É-i lejtőjén a szürke dolomitok első 
vonulatának foszlányai felett vékony sávban van meg, majd megszakad 
s a Balsán-irtványtól Iv-re levő lejtőkön kerül ismét napvilágra. Keletre 
haladva ez a vonulat mindjobban kiszélesedik, itt részben a szürke dolo
mitra, részben magára a kristályos.palára, legtöbb helyen pedig a permi 
kvarcithomokkőre települ, hasonlóan a magastátrai viszonyokhoz. A 
közbegyűrt gresteni homokkőrétegekkel a vonulat további részén a Ska- 
lina-csúcsot és a körülötte levő gerincet építi fel. D-re azonban a Suranka- 
irtvány táján csakhamar kiékül az I. vonulat. A második vonulat sokkal 
teljesebb, a temetvényi völgy É-i oldaláról széles területen húzódik át 
a Hradiséo vrch-re (innen kis területen a Sucha dolina D-i oldalára is 
átnyúlik a temetvényi vár alatt), majd a szürke dolomitok és a tarka 
keuper második vonulata felett nagy területen van meg a Bezovec (741 m) 
csúcson és környékén, innen hirtelen elkeskenyedve a vízválasztógerinc 
K-i oldalára megy át s a Dominók (=  Dominech) telep alatt megszakad. 
A  vonulat további, elszakadozott foltjait Üjmajor környékén találjuk 
meg. III-ik vonulatban a Grnica (547 m) K-i oldalán sikerült kinyomozni, 
a Kalista dolina alsó részén tekintélyes területen van meg a tarka keuper 
III. vonulata felett, innen a Teply vrch (571 m) felé haladva, a D-re levő 
árkokban mindenütt megtaláljuk. A Teply vrch DK-i részén a vízválasztó- 
gerincre is felhúzódik az 520 m-es pont táján s innen kezdve a vízválasztó- 
gerinc Ny-i oldalán találjuk a Szentmiklósvölgye körüli árkok felső 
részén, ahol csakhamar el is tűnik a wetterling takaró alatt.
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Településüket tekintve mindig gyűrtek a liász mészkőrétegek is, 
annyira azonban sohasem, mint a velük együtt előforduló homokkövek 
és palás agyagok. Az I. vonulatban 9— 12h között változik a dőlésirány, 
az utóbbi a gyakoribb. A II. vonulatban már sokkal állandóbbak a. viszo
nyok, itt az egész vidéken általános 21— 23h közti dőlésirány az ural
kodó, csupán a vonulat É-i részén, a Kozel-irtvány feletti részeken mér
tem 17— 18h körül váltakozó dőléseket. A  III. vonulatban ismét sokkal 
változatosabb a liász mészkő dőlése, a Teply vreh D-i oldalán levő árokban 
21— 13h között változik, Szentmiklósvölgyétől ÉK-re levő feltárásaiban 
pedig 3— 13h között változik igen rövid úton a dőlésirány.

Kövületek meglehetősen gyakoriak ezekben a mészkövekben is; 
rossz megtartású Belemnites-töredékek különösen bőven fordulnak elő 
bennük. Apró crinoidea nyéltagokon, kor áll töredékeken kívül erős bor- 
dázatú Pecten-féle kagylók töredékeit, brachiopodák átmetszeteit gyűjtöt
tem belőlük elég nagy mennyiségben. A Szentmiklósvölgyétől É-ra levő 
Ka stoki vreh É-i lejtőjéről származó példány vékony csiszolatában V a 

d á sz  E l e m é r  dr. Nodosaria radicula L.-t határozott meg és Nodosaria- 
töredékek jelenlétét több hasonló mészkőben is megállapította. A víz
választógerinc Lane és Malinista csúcsain (Szentmiklósvölgyétől K-re, 
i.11. ÉK-re), valamint a Szentmiklósvölgyétől É-ra levő. erdővel takart 
liász-mészkő területen elég gyakran találtam rossz megtartású ammonites- 
eket, amelyek Y igh G yula  dr. meghatározása szerint Arietites (Arnio- 
ceras) sp.-ek. közelebbről azonban meg nem határozhatók. Az említett 
kövületek, főleg az ammonites-ek, rétegeinknek az alsó-liászba való tar
tozására vallanak és pedig a gresteni fáciesben való kifejlődést bizonyít
ják. 1914. évi1) és 1915. évi jelentésemben2) a gresteni típusú homok
kövek felett petrografiailag teljesen megegyező ballensteini típusú mész
kövek jelenlétéről tettem említést az Inovee I)-i részein, amelyeket a kö- 
zépső-liászba soroztam, bár belőlük eddig mindössze csak egyetlen Be
lemnites sp. került elő. Bár az idei területemen előforduló mészkövek 
kövületben való gazdagsága nagyon szembetűnő a ballensteini mészkövek 
kövületmeddőségével szemben, mégis azonosítanom kell őket. Minthogy 
pedig a kevés meghatározható kövület inkább az alsó-liászra utal. oda 
sorozom az előző két évben megismert liász-mészköveket is. nem tartom 
azonban kizártnak azt sem, hogy ezen mészkövekben az egész liász kép
viselve van. hiszen 1915. évi területemen3) a máriavölgyi palák, amelyek 
n Kis-Kárpátokban a felső-liászt képviselik, jelenlétét is sikerült kimu

3) I. ni. 1914-röl p. 221.
-) I. m. 1915-ről p. 151.
:r) U. o. p. 149
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tatnom, viszont az se lehetetlen, hogy ezek a mészkövek különböző íáciesű 
tengert jeleznek. A  fenti megállapítást valószínűvé teszik az elszórtan 
jelentkező vöröses márgás mészkövek is, amelyekből egy pár B eleműit es 
töredéken kívül a temetvényi Szucha dolina É-i oldaláról L óczy  igazgató 
úrral tett kirándulásomon Harpoceras-féle töredéket szedtem ki, ami a 
liász magasabb szintjeibe utalná e vörös meszeket.

9. Diabázporíirit.

A  nagymodrói Kalista dolina É-i lejtőjén, a Drinove vrch (476 m) 
lábánál eruptív kőzetből álló kis foltot találtam, amely S t a c h e 1) szerint 
az Inovec egyetlen kitörése. S t a c h e  ugyan ezt az előfordulást a moraváni 
Gonolak (=  Gonove Lazy) major tájáról említi, minthogy azonban annak 
környékén ilyen kőzetnek semmi nyoma sincs, megfigyelése valószínűleg 
erre a helyre vonatkozik, bár a lelőhely kissé távolabb van a fenti major
tól. Sötétbarna, helyenként lilás-kékes árnyalatú, tömött erupciós kőzet 
darabkái hevernek a fiatal cserjésben, amelyek a legtöbb esetben már 
bomlófélben vannak úgy, hogy nagyobb, üdébb darabot nagyon nehéz 
találni. A  kis erupciós tömeg K-i végével áthúzódik a kis száraz völgy 
K-i lejtőjére is, sőt a kőzet legépebb darabjait épen itt találtam, míg a 
Kalista dolina D-i lejtőjén már nyoma sincs. Maga az egész erupciós folt 
alig 100— 150 m hosszú s körülbelül 50— 60 m magasságig követhető a 
Drinove vrch oldalán.

A  makroszkóposán meglehetősen tömöttnek, egyenletesnek látszó 
alapanyagú kőzetet könnyen felismerhetjük az olykor 2— 3 cm-t is elérő, 
lécalakú, fehéres földpátkristályok révén, amelyek majdnem minden eset
ben keresztalakúlag összenőtt csoportokban vannak a sűrű alapanyagba 
beágyazva.”) A  legtöbb kézipéldányban sok a főleg zöldes, chloritos, más
kor fehér, kalcitos kitöltésű. 2— 3 mm átmérőjű mandola is, egy pár pél
dány repedéseiben pedig élénk, a malachit zöldjére emlékeztető bevonatot 
láttam, amely foltok tényleg réz bomlástermékeknek bizonyultak. Az 
előbb említett szép porfiros kőzetfeleség mellett a terület legmagasabb 
pontján lilás-fekete színű, aprószemű, tömött kőzetet is találtam. Mindkét 
fajta kőzet petrográfiai-chemiai vizsgálata folyamatban van. Előzetes 
vizsgálataim alapján azonban már most megállapíthatom azt, hogy kőze

i) Stache előadásáról szóló jegyzőkönyvi kivonat a Verkandlungen dér k. k. 
geol. Iteiclisanstalt 1864. évi XIV. kötetében p. 72.

-) Ebhez hasonló, keresztesen összenőtt földpátos, melanokrát kőzeteket a tarka 
kenperben ülő dejkokban a nagyugróci Bregyán vidékén 1914. július hó végén lát
tam. amikor Somogyi K álm án  dr. liadbavonult munkatársunkat látogattam meg a 
Nyitra mellékén. id. Lóczy Lajos.
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tünk nem melaíir, aminek S t a c h e  tartja; az olivin teljes hiánya mellett 
az alapanyagnak teljesen kristályos voltát és az alapanyagban a íöldpát 
lényeges szerepét állapítottam meg, miért is kőzetünket leginkább a dia
bázporfirit névvel illethetném. A kolozsvári Tudományegyetem Ásvány- 
és Földtani Intézetének kőzetgyűjteményében a Magastátrából a poprádi 
„Virágosvölgy“ -ből hasonló típusú „melafir“ kőzetpéldány van, amint 
S z e n t p é t e r y  Z sigm ond  dr. adjunktus úr erre figyelmemet felhívni szíves 
volt; ez a példány is diabázporfirit. A  Kis-Kárpátokban B eck  és V etter s  
térképe1) hatalmas „melafir“ vonulatokat ábrázol, azonban a leírásban 
közölt2) STEiN-féle beosztásból is valószínűnek tartom, hogy ezeknek leg
nagyobb része is épen úgy nem melaíir, aminthogy nem melafirok az 
Erdélyi Érchegység e néven szerepelt bázikus mezozóos eruptivumai sem, 
amint ezt Sz e n t p é t e r y  Z sig m o n d3) bebizonyította. Az Inovec ,,melafiru- 
jának vizsgálata során mindenesetre át fogom nézni az Északnyugati Kár
pátok hasonló kőzeteit s talán sikerülni fog egész pontosan megállapítani 
a szereplő kőzetfajokat.

A  diabázporfirit kitörési idejére, sajnos, semmi biztos adatot nem 
sikerült megállapítanom. A  teljesen feltárásnéilküli terület Ny-i oldalán 
tarka keuper kvarcitok, K-i oldalán a gresteni fáciesű alsó-liász mészkövek 
vannak a diabázporfirit szomszédságában, azonban azt, hogy ezeket át
töri-e, avagy, hogy az említett üledékek reátelepedtek-e a kis erapciós tö
megre, kimutatni egyáltalában nem lehetett. A  teljesen holokristályos szö
vet fedő alatt való megszilárdulást bizonyít, miért is nem tartom való
színűtlennek, hogy az Inovec egyetlen kis erupciós kőzete „egy fiatalabb 
és pedig liász utáni4‘ kitörés eredménye, amint ezt dr. T obo rffy  G é z a  m. 
kir. geológus úr is sejtette a Kis—Kárpátokból.4) V etters térképén ugyan 
nyoma sincs még a T o bo r ffy  GÉzÁ-tól két helyen említett ilyen kitörés
nek, a perneki szegélyen pedig a közölt leírás5) szerint a gránittal egy
korinak vett. kevés kvarcot tartalmazó amfiboldiorit vékony sávja van, 
V etters szerint az alsó-triász tarka homokkövek közé települt melafirok 
a Kis-Kárpátok északibb részein vannak csak meg, miért is a kérdés vég
leges eldöntésére elengedhetetlenül szükséges leend a Kis-Kárpátok ha

1) Dr. H. Beck és dr. H. Vetters : Zűr*Geologie dér Klemen Karpatlien (Bei- 
tráge zűr Paláontclogie und Geologie Österreicli-Ungarns und des Orients. Bd. XVI. 
1904.).

2) I. m. p. 61.
Ú Dr. Szentpétery Zsigmond: A melaíir és szerepe az Erdélyi Ércliegységben. 

(Földtani Közlöny. XLVI. k., 1916. p. 86— 105.)
4) Dr. Toborffy Gé z a : Előzetes jelentés a Kis-Kárpátok déli felében végzett 

földtani kiegészítő felvétel. (A m. kir. Földt. Intézet Évi Jelentése 1915-ről, p. 107.)
5) I. m. p. 50.
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sonló kőzeteinek pontos petrografiai vizsgálata. Nincs kizárva, hogy két 
különböző korú erupc-iós kőzettel van dolgunk (a grániton kívül) s nem 
lehetetlen, hogy a melafiroik, illetőleg diabázprofiritek éppen a fiatalabb 
kitörés eredményei.

10. W etterling mészkő és chocs dolomit takaró.

Az eddigi fejezetekben megismertetett képződményekből felépült 
hegységre területem Ny-i részén hatalmas mészkő és dolomit takaró borul, 
Stur „Tematin“ hegysége, ik takaró alsó részén sötét —  helyenként bar
násszürke, rendszerint vékonypados, (ritkán valamelyest rétegzett) mész
követ látunk, amelynek málló felületei bár szintén világosabb szürkék, 
mint a friss törési felületek, mégis jóval .sötétebbek a gresteni fáciesű alsó- 
liász mészkő hasonlóan málló felületeinél. Ezek <a mészkövek csakhamar 
dolomitosodul kezdenek s a takaró magasabb részein világosabb szürke 
színű, helyenként kékes árnyalatú mészkövek, majd teljesen fehérszínű 
dolomitos mészkövek s meszes dolomitok következnek. Tiszta dolomitot, 
amely mindig szép fehér színű, cukorszövetű, csak elvétve lehet találni 
a meszesebb tagok között, de általában a dolomitos tagokra is mindig jel
lemző a cukorszövet s a breccsás szerkezet. Mállófelületükön a dolomitos 
padok fehér porra hullanak szét.

A fenti kőzetekből felépített takarónak végső nyúlványát az 1915. 
évi felvételi területem1) bejárásakor megismertem már a hubafalvi Skalka 
(378 m) és Grnica (547 m) csúcsok D-i oldalán. Az előbbi pontoktól hatal
mas körív mentén vonul át idei területemre, a Ka lista dolina legalsó részén 
a Hrabutnyra (564 m) húzódik át. innen a szentmiklósvölgyei Szelisca 
dolina Ny-i oldalán a Szakot (647 m) meredek sziklafalához. Hirtelen 
fordulóval a temetvényi Sucha dolina felső részében találjuk, a Stein- 
EGGEE-vadászlaknál már a völgy T)-i oldalán van s innen völgy baloldalán 
húzódik Ny-ra. A  leírt határvonaltól Ny-ra hatalmas területet borítanak 
a takaró képződményei, a Nagymodrótói É-ra és ÉK-re. Váglukától K-re 
és ÉK-re levő hegyek mind e takaró dolomitos kőzeteiből állanak s ezeken 
vannak a messzire ellátszó temetvényi vár festői romjai is (4. ábra). Az 
előbbeni nagy területtől elválasztva a szentmiklósvölgyei Teplv vrch-en 
s a tőle É-ra húzódó kis gerinc 403-as pontján is megvannak még a takaró 
foszlányai, sőt e kis gerinc felsőbb részein is sok a heverő mészkődarab 
a Teplv vrch-en észlelhető folt magasságáig.

Rétegeink mindig fiatalabb képződményekre borultak reá takaró
ként és pedig rendszerint az alsó-liász gresteni homokkőre, az É-i részeken 
a hasonló fáciesű mészkőre, csupán a Szucha dolina középső részén ülnek

1Ó*)

u T. m. p. isi.
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a íelső-triászkori kösseni mészköveken. A  takaró alján az ív hajlásának 
megfelelő dőlésű rétegsort kell feltételeznem, Nagymodrótól É-ra levő 
völgyben 4h— 10°, a S t e ik e g g e r -vadásziaktól D-re levő falon 16h— 48° 
dőléssel. Erre a rétegsorra mindig meredekszögű, de állandóan 20— 22h 
körüli dőlésirányú rétegcsoport települ, a Teply vrch-en 22h 50°, a szent- 
miklósvölgyei út 4 5 km-nél 192/3h 54°, 100 m-rel feljebb már 2 0 7 .311 68°, a 
Grnica ÉNy-i lejtőjén Nagymodró felett 20h 58° dőléssel, amely a maga
sabb pontokon kissé enyhül, így a Grnica tetőn 21h 20°, a Yelki szokolon 20

4. ábra. Temetvén y vára DK felől („chocs** dolomit sziklák). (Bárovics körjegyző t'elv.)

20h 32° a dőlés. A térszíni formák elmosódottsága miatt e felső réteg- 
csoport belső tagozottsága nem deríthető ki pontosan, mindazonáltal az 
egész területet pikkelyesen összetörtnek kell felfognom.

A mészkövekben sok helyen, így a Teply vrch-en, a Grnica Élv-i lej
tőjén. a Knazny vrsek (641 m) K-i oldalán (a temetvényi várhoz vezető út 
mentén) találtam szerves maradványokra emlékeztető foltokat, amelyek 
valószínűen algákból származnak, de átkristályosodott voltuk miatt nem 
lehetett meghatározni őket. A  Nagymodrótól É-ra levő száraz árok kő
bányáiban levő mészkövekben kis kerek cr'mohién (Encriniis ?) nyéltag
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töredékeket találtam. A  magasabb szintek dolomitos kőzeteiben mindenütt 
nagyon gyakori a Gyr opor elled)-féle átmetszet, a legszebb gyroporellás 
darabokat a temetvényi vár Ny-i lejtőjéről a vadásziházhoz vezető úton 
gyűjtöttem az útnak «a hegyéitől 100— 150 m-re levő bevágásában. A 
Szentmiklósvöilgye feletti 403 m-es magaslat Ny-i lejtőjén nagyobb, való
színűleg Alga-féle átmetszetet is gyűjtöttem, a G-rnica csúcsról Nagy- 
modróba vezető út tetején a fehér vízmosásokban s a gyroporellás darabok 
előbb említett lelőhelyén pedig apró gastropoda maradványokat is talál
tam. Bár sem a gyroporellák, sem a gastropodák nincsenek még közelebb
ről meghatározva, nagyon valószínűen megállapíthatjuk rétegeinknek a 
középső triászba való tartozását s az alsó csoport mészköveit az anisusi 
emelet mészköveivel, a felső csoport mészköveit a ladini emeletbe soroz
ható ,,wetterlingu mészkővel, dolomitját a ..chocs^ dolomittal párhuza- 
mosíthatjuk. Mindenesetre érdekes lesz e sokkal gyengébb faunának a 
Szklenó-fürdő környékéről származó gaslropodás faunával való összeha
sonlítása. Az Inovecben, úgy látszik, egy láncszeme lesz a Magyar Érc- 
hegység és a Kis-Kárpátok között elterült középtriá.sz tengernek. A  szkle- 
nói Bukovec meszes dolomitja, amelyből V it á l is  I s t v á n  dr.') a fontos 
gastropodás faunát leírta s amelyre a S z á d e c z k y  professzor úr hallgatói
val tett tanulmányútunkon V it á l is  dr. úr figyelmemet felhívni szíves 
volt. nagyon hasonlít az én területem meszes dolomitjaihoz.

11 . Lunzi homokkő, dachstein mészkő és dolomit (a takaró
felső része).

Az előbbi fejezetben megismert triásztakaró ÉNy-i részén, az Thel- 
nik (463 m) csúcstól É-ra levő lejtőkön a fehér dolomitok között 15— 20 
m vastag, ba-rnaszínű, vörös rozsdafoltos s teljesen mésztelen homokkövek
ből álló vonulatot sikerült kinyomoznom. A  lejtők alacsonyabb részein a 
homokkőrétegek felett a homokkő alatti meszes dolomittal teljesen meg
egyező dolomitot találtam a Szucha dolina D-i oldalán, míg a szemben 
levő Chlm (361 m) csúcsot világosszürke, néha rózsaszínesbe hajló, eléggé 
rideg, vastagpados mészkő, a mészkő felett pedig fehér, breccsás, alkotó 
darabjaiban finom cukorszövetű dolomit alkotja.

Ami a fenti rétegek települését illeti, a Szucha dolina D-i oldalán 
levő homokkősáv s a felette levő dolomitok konkordáns településitek a i)

i) Dolgozatom benyújtása után kaptam Lóczy igazgató űr értesítését arról, 
hogy a régebben gyűjtött anyagból dr. Pia  Vágl ukáról és Szent mi klós völgy érői szár
mazó darabokban Diplopora annulata SciiAFH.-t határozott meg, amely alga réte
geinknek a ladini emeletbe való tartozását bizonyítja.

-) V itális Is t v á n : Adatok Z.lyomkecskés— Kisbánya— Szklenó-fürdő geoló
giájához. (A m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1915-ről, p. 239.)
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homokkő alatti dolomitpadokkal, a völgy É-i oldalán, a Chlm-hegyen 
pedig a mészkőpadok 7h— 30— 35° szög alatti dőlésükkel egy ferde szin- 
klinális ÉNy-i szárnyát alkotják.

A  homokkövekben szerves maradványoknak nyoma sincs, csak igen 
ritkán mutatkozik egy-egy kisebb szenes folt. A  homokkő kőzettani viszo
nyai azt bizonyítják, hogy a felső-triászba tartozó lunzi homokkővel van 
dolgunk. A  lunzi homokkő alatti dolomitos kőzetekkel szemben, amelyek
ben gyroporella átmetszetet majd minden darabban találtam, a lunzi ho
mokkövek feletti dolomitokban szerves maradványoknak nyomát se lát
tam. A  mészkövekből sem került ki eddig semmi nagyobb, meghatározható 
kövüilet. a Ohlm Ny-i lejtőjéről származó világos rózsaszínű mészkő vé- 
konycsiszolatában V adász E l e m é r  dr. Involutina sp., Nodosinella sp. 
jelenlétét állapította meg. A  bécsi cs. és kir. földtani intézet gyűjteményé
ben L óczy  L ajos igazgató úr Megalodus-1 ismer a temetvényi (hradeki) 
Chlm hegyről; bár Megalodus-ok keresésére több napot fordítottam, nem 
sikerült egyetlen töredéket sem találnom. Mindazonáltal, tekintve azt, hogy 
V adász szerint a Balaton környékén is a raetiai emelet jelenléte mellett 
szól a Nodosinella genusz, valószínűnek látszik az a gondolat, hogy a 
lunzi homokkő feletti dolomitok s a szinklinális ÉNy-i szárnyán levő 
mészkövek és dolomitok (már amiatt is, mert a lunzi homokkő felett van
nak). a dachstein mészkővel és dolomittal párhuzamosíthatók. Ezeket a 
lunzi homokkővel társuló dolomitokat a jablánc— praszniki hegységből 
ifj. L óczy  dr. is leírta.1) Az én területemen a carditás rétegeknek —  úgy 
látszik —  nyoma sincs.

12. Eocén agyag, homokkő.

A  liász-tenger elvonultával —  úgy látszik —  hirtelen kiemelkedik 
hegységünk, a liász-tenger megismert mészkövei felett az idei területen 
nyoma sincs a fiatalabb mezozóos képződményeknek. A  már szárazzá vált 
területen csak a hegyképző erők működnek, a megismert képződményekből 
felépült hegységet a Ny-i oldalon hatalmas —  nagyjából ÉD-i irányú 
törés éri, a törésvonaltól Ny-ra eső rész le is súly ed. Az így támadt árokba 
az eocén-tenger hatolt be, jelenlétét bizonyítják a A ágluk a és Temetvény 
közti területen levő, Nummulites tartalmú homokkövek és mészkövek. A  
temetvényi Chlm Ny-i lejtőjétől kezdve Vágluka és Kismodró közti terü
letig a „ohoes“ dolomit terület lábánál aprószemű, sárgásbarna homok
kövekből s velük kapcsolatban a Vágluka körüli árkokban kagylósán i)

i) Ifj. Lóczy Lajo s : A z Északnyugati Kárpátok Vágujhely— ószombat— Jab
lánc között fekvő vidékeinek geológiai viszonyai. (A m. kir. Földtani Intézet Évi 
Jelentése 1914-ről. P- 155.)
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elváló, igen kemény, szürke agyagokból álló komplexust állapítottam 
meg, amelyeket legszebben feltárva a vágluka—üemetvényi út mentén 
levő meredek falak alsó részén, valamint a Váglukától D-re eső első na
gyobb vízmosásban találtam meg, amennyiben bár rétegeink kb. 350 m 
tengerszin feletti magasságig fölhúzódnak, felső rétegeiket fiatalabb kép
ződmények fedik.

A homokkövek s a déli részeken velük kapcsolatos agyagos rétegek, 
mint említettem, vetődés mentén települnek az alaphegységre s amint a 
"Vágluka alatti első vízmosásban szépen látszik, nagyon össze vannak 
gyűrve. Azon körülményből, hogy a teljesen víztelen ,,choes“ dolomit 
terület szélein, ott, ahol a közelben az eocén rétegek agyagos szintje meg
van (a Yáglukától K-re eső völgy Összefutásnál), a határtól alig 50— 60 
m-re a dolomitterület belseje felé hatalmas forrásokban tör elő a víz, arra 
gondoltam, hogy a ,,chocsu takaró mozgása közben az eocén rétegekre is 
reásiklott s így az eocén agyagokon kerül felszínre a víz.

A  rendkívül nehezen iszapolható agyagokban semmiféle szerves ma
radványt nem találtam. A  homokkövek se sokkal gazdagabbak, mindössze 
egyetlen apró Nummulites töredéket sikerült L óczy igazgató úrnak a 
homokkövekből kiütni. Az egyetlen Nummulites töredék mellett, amelyet 
esetleg bemosottnak tarthatnánk, pontosan meghatározzák rétegeink korát 
a Nummulites tartalmú mészkövek, amelyeket szálban ugyan sehol sem 
találtam meg. de az eocén rétegekre települő felső mediterrán abráziós 
breccsa darabjai között több helyen gyűjtöttem. S t a c h e 1) Nummulites 
striata d’Onrn és Nummulites gramdosa d’Aiicn. jelenlétét említi e mész
kövekből, begyűjtött darabjaimban a nagyobb, 2— 3 cm átmérőjűek a gya
koribbak nagy Ostrea cserép társaságában s így. bár fajilag közelebbről 
nincsenek meghatározva, rétegeinknek a középső eocénbe való tartozása 
igen valószínűnek látszik. Az Erdélyi Medence eocénjében is csupán a kö
zépső eocénben vannak nagyobb alakok, a felső eocén intermédia-féle 
Ntinim'Iliitesei már mind apróbbak.

13. Felső mediterrán abráziós breccsa.

A eh öcs dolomit takaró Ny-i lábánál levő eocén rög fölött, alsóbb 
részeiben apróbb darabokból álló, tengerparti származásra valló breccsát 
találtam Vágluka és Temet vény községek közti dombokon. A  breccsának 
darabjai között a c-hocs dolomit és mészkő uralkodik, ritkán az eocén ho
mokkőből s a Nummulites-mészkőből is vannak benne darabok. A  jelen
legi térszínen a breccsa mindenütt szertehull. ez az oka annak, hogy a

rj:*>

P í. 711. 1>. 71.
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Yáglukától É-ra levő platón mindenütt dolomit kavicsot látunk. Eredeti 
helyén a temetveny— váglukai út felett, a Yágkomppal szemben levő kő
fejtőben 3— 4 m vastag padjai 8h 10— 15°-os enyhe lejtéssel a hegység 
felé dőlnek. A hegység felé eső határát csak a térszín alapján lehet meg
állapítani, a choos takaró felszíne is éppen olyan apró dolomit-töredékek 
által borított terület, mint. az abráziós breccsa területe, felső határa kb. 
300 magasságra tehető, a Stano tanya környékén a 342 m-es ponton az 
eocén homokkő foltja fönnmaradt.

A  temetvény— váglukai út melletti kőfejtőben levő breccsapadok

5. ábra. Abráziós plató Váglukától K-re eső része. 
(Szerző felvétele.)

alsó részén az egyes breccsa darabokban s azok között is sok apróbb-na- 
gyobb Nummulites van, miért is nem lehetetlen, hogy az abráziós breccsá- 
nak egy része már az eocén-tenger lerakódása. A felső rész azonban min
denesetre jóval fiatalabb származású, amint azt a későbben megismerte
tendő pliocén édesvízi mészkőbreccsába zárt durvaszemű homokkő-konglo
merátum tuskókban talált fauna is bizonyítja, a felső mediterrán-tenger 
képződménye. A Yáglukáról Ivismodró felé vezető megyei út 26*3 km 
körüli kis fejtőben (a majortól vezető út alatt 30— 40 m-rel), a pliocén 
édesvízi mészkőbreccsa darabjai között olykor félméteres tuskókban talál
ható konglomerátum anyagát szálban ugyan sehol se láttam, minthogy 
azonban ilyen nagy darabokat messziről nem igen hozhatott ide a víz, ere-

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1916. 11
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deti helyüket a közelben kell keresnünk. A  meglehetős durvaszemű kon
glomerátumokon. amely főleg kvarckavicsoik halmaza s amely némileg 
a pöstyéni miocén (?) homokkövekre —  konglomerátumokra1) is emlé
keztet, eléggé gyakori a kilúgozott héjú kövület, ezeket azonban igen nehéz 
épen kiszabadítani. S c h r é t e r  Z o l t án  dr. m. kir. geológus úrnak tarto
zom köszönettel a kikerült kis fauna meghatározásáért, amely szerint, bár 
a legtöbb esetben csak a genusz meghatározásával kell megelégednünk, a 
fauna jellege határozottan felső mediterránra vall. Belőle ugyanis

Arca sp.
Pecten sp.
Lucina sp.
Cár dilim sp.
Ftisus sp.
Turbo rugosus L.
Calyptraea chinensis L.

alakokat sikerült meghatározni. A  fentiek alapján pedig a felső mediterrán 
tenger abráziós platóját látom abban a 250 m tengerszin feletti magasság
ban levő, jelenleg ugyan többé-kevésbbé összeszabdalt síkterületben, amely 
Temetvénytol a Vágluka feletti dombokon át Moraván. felé tart s Pös- 
tyén— Banka táján végződik s amely legszebben az 1915. évi jelentésemben 
képben is bemutatott2) hubafalvi lenyesett dolomit területen látható, bár 
itt az abrázióból származó lerakódásokat a vastag lösztakaró miatt konsta
tálni nem lehet. Mivel pedig ez az abrázió a pöstyéni miocén (?) homok
követ is érte, a pöstyén— bankai partfal homokos rétegeinek alsó medi
terrán (a trencséni várhegyen levő folttal megegyező) kora hasonlóan meg
okol tnak látszik.

14. Pliocén édesvízi mészkőbreccsa.

1915. évi jelentésemben'1) Rattnóc környékéről édesvízi mészkő
előfordulást írtam le s említést tettem arról, hogy Dúcétól E-ra a megyei 
út feletti meredek falakat egy hasonló kötőanyagú durva brecesa alkotja, 
amelyben azonban apróbb szemű részek, sőt szórványosan egészen tiszta 
édesvízi mészkőrétegek, lencsék is előfordulnak. A  ducói mészkőbreccsa 
folytatásában a Vágra néző meredek falak tovább is hasonló durva brecs- 
csából állanak; a Ivismodrótól D-re levő oldalon a völgy balpartján Nagy-

Ü I. m. p. 153.
2) I. ni. p. 133.
3) I. m. p. 156.
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modróig követhetjük, itt lassanként el is vékonyodik s a nagymodrói 
templomtól D-re megszűnik. A  völgy jobbpartján kis folton Kismodrótól 
É-ra láttam ilyen breccsát, itt az édesvízi mészkőrétegek uralkodnak. Leg
északibb feltárása az előbbi fejezetben fölemlített kőfejtőben van Yág
inkéitól D-re, itt különösen nagy darabokat ragaszt össze az édesvízi 
mészkőanyag s míg a többi helyeken a fehér chocsdolomit a brecesa fő- 
alkotója, itt igen sok felső-mediterrán homokkő-konglomerátum tuskót 
zár magába. Az előbbiekkel tökéletesen megegyező sárgásbarna vagy 
vöröses színű, igen szívós édesvízi mészkövet a hegység belsejében is meg
találtam, a szentmiklósvölgyei Dominák (=  Dominech) telep nagy for
rása ilyen édesvízi mészkődomb alól tör elő.

Az édesvízi mészkövek tisztább részeiben ritkán egy-egy gastro- 
podci töredék kerül elő (főleg Helix-ek), a mészkövek korát biztosan meg
határozza a rattnóci mésztufából kikerült Triptychia sp. Ezen pliocén 
gastropodának jelenlétét K ormos T ivadar e. m. tanár, m. kir. osztály- 
geológus úr már 1915. évi gyűjtésemben1) megállapította, ezidén a Pös- 
tyénben üdülő T ulogdi J ános kollegám gyűjtése révén egy pár újabb 
s szebb példány is előkerült belőle.

15. Terrasz kavics (pleisztocén).

Már a morfológiai jelenségek leírásánál említést tettein arról, hogy 
a temetvényi völgy szájánál hatalmas törmelékkúp fejlődött ki, amely 
a D-re levő Szucha dolina torkolásán alul is követhető s csak attól D-re 
szűnik meg. A törmelékkúp legmagasabb pontján 25— 30 m magasságot 
ér el a Vág jelenlegi szintje fölött, a Szucha dolina kijáratánál is 24 m 
magasan van a kavicsrétegek legfelső része. Az ökölnyi nagyságú kavi
csok között főleg a temetvényi völgy kristályos palái vannak képviselve, 
de mellettük a környék összes kőzeteit megtaláljuk. Hasonló kavicslerakó
dásokat láttam a Kalista dolina alsó részén s a nagymodrói völgyben a 
Kalista dolina beömlése alatt, azonban amíg a törmelékkúp képződési 
idejét biztosan elhatárolja a reátelepedett lösz, az utóbbiakról ilyen adat 
hiányában azt sem tartom kizártnak, hogy esetleg az óholocénbe esik 
képződésük.

16. Lösz (pleisztocén.)

Előző két évi jelentésemben a lösznek még nagy területeken való 
jelenlétéről írtam, ezzel szemben idei területemen már sokkal kisebb a *)

*) I. m. p. 156.

ír
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szerepe, alig egy-egy folton, ahol az erózió munkájának nem volt kitéve, 
maradt csak meg. Legnagyobb területen Yáglukától D-re, Kismodró és 
Nagymodró körül borítja lösz a régi üledékeket, a hegység belsejében 
Szentmiklósvölgye és Üjszabadi környékén vannak nagyobb löszfoltok. 
Azoknak a területeknek legnagyobb részét azonban, amelyek a bécsiek 
térképén lösznek jelezvék, az alapkőzet törmeléke már annyira borítja, 
hogy a lösznek ott jóformán csak a nyoma van meg. így  például a Vág- 
lukától É-ra levő területen a mediterrán abráziós plató É-i részén is bizo
nyára vastagon meglehetett a löszfedő, jelenleg azonban a felsőtalaj is 
annyira tele van az abráziós breccsa szertehullott törmelékével, liog}  ̂ löszt 
kijelölni egyáltalában nem volt lehetséges. Löszfalaknak ezidén már alig 
van nyoma,

A löszben elszórtan a rendes löszcsigákat ezidén is megtaláltam. 
Mint érdekes adatot említem, hogy Szentmiklósvölgyén, a temető alatt 
levő löszfoltból a patak az 1890-es években hatalmas koponyát mosott ki, 
amelyet a jelenlegi községi bíró szavahihető előadása szerint a szent- 
miklósvölgyei akkori r. kath. plébános vett magához s amelyet Moravánba 
való átköltözésekor magával is vitt. Sajnos, nem tudtam kinyomozni, 
hogy a koponya hova lett, de minthogy a pöstyéni löszterületről S t a c h e 1) 
is említ Elephas maradványokat, nem. lehetetlen, hogy a jelen esetben is 
tényleg pleisztocén állatmaradvánnyal van dolgunk.

17. M é s z t u f a  (P l e i s z t o c é n  és  h o lo c é n ) .

A pliocén édesvízi mészkő képződésének utóhangjaként a jelenben 
is van pár helyen mésztufa-lerakódás. így  jelenleg is képződő mésztufát 
találtam a Teply vrch és a Hrabutny közti nyeregről D-re futó völgy alsó 
részén levő juhászházikó környékén, a Kalista-völgy felső ágainak össze
folyásánál, a Teply vrch É-i lejtőjén feltörő hatalmas forrás körül szintén 
kis mésztufadomb van a falu felett. Legnagyobb területen a temetvényi 
völgynek a Bezovec DNy-i lejtőjéről lefutó oldalvölgyében, ahol is a 
völgy alsó részén kb. 1 km hosszú területen van mésztufaképződés. A 
mésztufa nagy mennyiségét szem előtt tartva (az elsőnek említett helyen 
10— 15 m magas dombot hozott már létre), valószínű, hogy a mésztufák 
keletkezése már a pleisztocénben megkezdődött,

18. Á r t é r i  ü le d é k e k  ( H o l o c é n ) .

A z  előbbi sorokban leírt mésztufán kívül a holocént ártéri iszap, 
kavics képviseli, ezeknek is kicsiny a szerepük, csupán a nagymodrói 
s temetvényi völgyek alsó részein jelölhetők ki.

p I. m. p. 72.
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Hegyszerkezetí viszonyok.

Az Inovec hegyszerkezeti viszonyaira vo
natkozóan előző évi jelentéseimben még na
gyon kevés adatot közölhettem. Ezidén nem
csak a központi kristályos magvat közelítet
tem meg nagyobb területen, hanem megismer
tem a temetvény— váglukai chocs-takaró leg- 
nagyobb részét is úgy, hogy a központi mag
tól Ny-ra levő terület hegyszerkezeti viszo
nyairól ezidén már eg3rséges kép megalkotá
sára is gondolhattam.

A  hegység központi kristályos magjához 
Ny-ról simuló üledékes öv, mint a maghegy
ségek külső öve mindenütt, redőzött, gyúró
dott. A  redők azonban korántsem szabályos 
kifejlődésűek, egyik vagy másik szárnyuk 
többé-kevésbbé kifenődött, ami által rész
arány ta lan, izoklinális pikkelyek jöttek létre, 
sőt az egyik redőnek a másikra való borulá
sát, fekvő redő képződését is sikerült meg
állapítanom. A égül a központi maghoz simuló 
redőzött üledékes öv Ny-i részére hatalmas 
takarórendszer reáborulását is sikerült kimu
tatnom, ami által hegységünkben újabb voná
sokat állapíthattam meg.

Az első redő magját a gránit és a kristá
lyos palák alkotják, amelyekre permi kvarcit- 
homokkő, alsó-triászbeli vörös homokkő, kö- 
zépső-triászkori szürke dolomitkomplexus és 
a tarka keupermárga rétegsor következik át
lagosan 21h körüli dőléssel. Magát a magvat 
alkotó kristályos palák is össze vannak 
gyűrve, nagyjából ÉK— DNy irányú ten
gelyű másodlagos kis antiklinálist formálnak, 
a kristályos palák antiklinálisának ÉNy-i 
szárnya azonban csak a gránittól távolabb 
eső részeken van meg. Az első redő nagy 
antiklinálisán kifejlődött fentebb említett ré
tegsor korántsem teljes mindenütt, a legtel-
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jesebb perm kvarcithomokkő-vonulat is megszakad a terület É-i részein, 
a temetvénvi völgy oldalain, az alsó-triász vörös homokkő mindössze egy 
folton van meg a Dastyn vrch lábánál, a középső-triász szürke dolomit
komplexus is csak a Dastyn vrch közelében van meg a felszinen, a keuper 
pedig mindössze két vékony csíkban ugyanazon a tájon. Az első redő triász 
rétegsorának hiányosságát csakis tektonikai okokra vezethetjük vissza, 
amelyeknek működését a szürke dolomit dörzsbreccsája (milonit) is bi
zonyítja.

Az első redőhöz tartozó szinklinálist, amelyet az alsó-liászkori 
gresteni mészkövek és homokkövek alkotnak, területünknek csakis É-i 
részében találjuk meg, a délibb részeken, Üjszabadin alul teljesen kifenő- 
dött. Sőt a temetvénvi völgy D-i oldalán sem folytonos, a Balsán-irtvány 
táján —  amint látni fogjuk —  a II. redőhöz tartozó szinklinális közvet
lenül borul reá az első redő magvát alkotó kristályos palákra. Az első 
redő szinklinálisában egymásra torlódott liászrétegek a Skalina-csúcson 
érik el legnagyobb magasságukat, innen hirtelen alászállanak s a Su- 
ránka-irtvány alatt teljesen eltűnnek.

A  második redővonulat legidősebb képződménye az Inovecben is 
a középső-triász szürke dolomit, a redő antiklinálisát a keuper márgákkal 
együtt építik fel, a hozzá tartozó szinklinálisban ismét a liászrétegeket 
látjuk. A  második redővonulat antiklinálisa keskenyen kezdődik a temet- 
vényi völgy D-i oldalán a Bezovi vrch szürke dolomitjával, a Balsán- 
irtvány felett alámerül rövid szakaszon, felbukkanása után hirtelen kiszé
lesedik s a Bezovec É-i lejtőin végig követhetjük. Az üledékzóna nagy 
kanyarodásának megfelelően a Koncity vrch (699 m) táján D-re kanya
rodik, de a Suránka-irtványtól Ny-ra ez is elfenődik. Legteljesebbnek a 
második redővonulathoz tartozó szinklinálist ismertem meg. ezidei terüle
temre a temetvényi Hradisco vrch táján kerül át, ahol közvetlenül a köz
ponti magra borul reá. Ugyanígy látjuk a Balsán-irtványnál is, itt hir
telen nagyon kiszélesedik a Bezovec-csúcson és környékén, a D-re való 
fordulás után ez is hirtelen elkeskenyedik. Az első redő szinklinálisának 
s a második redő antiklinálisának kifenődése után közvetlenül az első 
redő antiklinálisára borul reá keskeny sávban, az Üjszabadihoz tartozó 
Üjmajortól D-re eső területen azonban ez is elfenődik s itt, amint látni 
fogjuk, a III. redő antiklinálisa közvetlenül kerül reá az I. redő anti
klinálisára, a köztük levő redőrészek egy-egy foltban maradtak fönn csu
pán. A  második redő szinklinálisában az alsó-liász gresteni homokkövek 
másodlagos kis redőbe is gyűrődtek, amint ezt a homokkövek tárgyalásá
nál fel is említettem.

A harmadik redővonulat a két elsővel szemben inkább a D-i részen 
van kifejlődve, az É-i részén mindössze a Sucha dolina kis kösseni foltját
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tekinthetjük ezen redő foszlányának. A  III. redőnek szintén a középső
triász szürke dolomit a legidősebb kőzete, ez azonban csak kis területen 
szerepel a redőben a vízválasztógerinc K-i oldalán a Dominák-telep tájáig. 
A keuper márgák azonban a redő egész hosszán meglehetős széles sávban 
végig húzódnak, felettük a kösseni rétegek is majdnem megszakítás nél
kül követhetők végig. A  harmadik redővonulathoz tartozó szinklinálist 
ismét az alsó-liász gresteni mészkövek és homokkövek építik fel, azonban 
úgy, hogy a szinklinális K-i szárnyán a homokkövek teljesen kifenődtek, 
miért is a liász mészkövek részben közvetlenül a keuper márgákon, rész
ben a kösseni mészköveken ülnek, a szinklinális Ny-i szárnyán pedig 
a homokköves, alsóbb szintet jelentő rétegsor borul a mészkövekre. A har
madik redővonulat Szentmiklósvölgye felett hirtelen megszakad, a reá
tolódott chocs-takaró alá merül s csupán az említett kis kösseni foltban 
kerül ismét napvilágra.

A  terület D-i részén, a szentmiklósvölgyei Hrabutny D-i végétől egy 
neg3mdik, keskeny redő jelenlétét is megállapítottam. A  Ill-d ik  redő szin- 
klinálisának Ny-i oldalán a keuper márgák a legnagyobb valószínűséggel 
visszahajlanak a felettük levő gresteni homokköveknek megfelelőleg (en
nek a visszahajlott lapos fekvő redőszárnynak fönmaradt foszlányát ta
láltam az Uhrinko vrch és a Vesel y vrsek két kis keuper foltjában, amely 
alatt a szinklinális többi rétegei teljesen kifenődtek úgy, hogy a Ny-i 
szárnyon levő [Drinove vrch körüli] keuper márgák a K-i szárny kösseni 
mészköveire kerültek közvetlenül). A  harmadik redő sz inki inál isából pedig 
a gresteni homokköveknek a keuper márgák feletti átfordulását kell fel
tételeznem a Drinovec vrch táján s így egy IV. redőt a chocs takaró alatt 
a Kalista dolina két oldalán, amelyben azonban, amint láttuk, csak a 
keuper márgák és a gresteni homokkövek szerepelnek.

A fentiekben megismert 4 redővonulat —  mint láttuk —  nagyon 
hirtelen redukálódhatik. Az 1915. évben bejárt területen az első redő anti- 
klinálisát végig követhetjük ugyan, de ez a legtöbb esetben annyira hiá
nyos, hogy maga a kristályospala zóna is a legtöbb helyen elfenődött, az
I. redő szinklinálisához tartozó rétegek, valamint a II. redő sorozata csakis 
foszlányokban van meg, a legtöbb helyen a III. redő antiklinálisa közvet
lenül borul az I. redő antiklinális szárnyára. Ha a redők gyors redu
kálódásának helyét keressük, azt látjuk, hogy az mindig ott következett 
ahol a kristályos magra boruló üledékes zóna íve legerősebben meghajlott, 
megtört. Az I. és TI. redő ott redukálódott, ahol a terület D-i részén az 
ív az ÉD-irányból Ny-ra fordul át (az Üjmajor környékén), a III. redő 
hirtelen redukálódása a terület É-i részén az üledékes zóna hasonló irány 
változásánál következett be a Szentmiklósvölgye feletti részeken. Az egész 
redőrendszer pedig az üledékes zóna Moraván táján való ismételten D-i
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irányba való átfordulásáig tart, itt az I. redő antiklinálisa —  legfeljebb 
vetődésektől zavartan —  borítja az egész területet. Azt a részét az Ina- 
vecnek, ahol ez az üledékes zóna a bejárt terület felső részén ismét ÉD-i 
csapásává válik, még nem érteni el.

Az üledékzóna redősorozatára a kristályos mag nagy ívének meg
felelően a középső-triász wetterling-mészkő, chocsdolomit s a felső-triász 
dachstein-mészkő, dolomitból álló takaró borul reá. Ez a hatalmas takaró 
sem nyugodt településű, hanem nagyon aszimmetrikus ÉK— DNy irányú 
szinklinálisban helyezkedtek el a takarót felépítő rétegek. A  szinklinális 
DK-i szárnyán ugyanis pikkelyesen1) összetöredezetten a takaró idősebb 
rétegsora fejlődött ki hatalmas területen, a fiatalabb felső-triász tagok

7. ábra. A chocs-takaró kúpjai Szentmiklösvölgye körül.

csak a szinklinális tengelyéhez közel vannak meg. míg az ÉNy-i szár
nyon a takaró legfiatalabb tagjait találjuk, a DK-i szárny legfiatalabb 
rétegét, a lunzi homokkövet is —  úgy látszik — az ÉNy-i szárny távo
labbi, még be nem járt részein kell keresnünk.

A  nagy takarómozgás idejét, amely az üledékes zóna redőkbe töre
dezését is előidézte, a bejárt területen teljes pontossággal megállapítani 
nem lehet. A  mozgásban résztvett legfiatalabb rétegek területemen az 
alsó-júra képződményei, azonban, amint azt az ÉNy-i Kárpátokban már 
több helyen kimutatták ( K u l c sá r , Y igh), e kéregmozgások még a neo- 
komot is érték, tehát azoknál fiatalabbak, valószínűleg a felső-krétában

l) A 6. ábrában adott szelvényen a nagyjából ÉNy-i irányú vetők jelzése a 
chocs-takaró területén rajzolás közben kimaradt.
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következtek be. A  takarómozgás ideje után történt kéregelmozdulások 
legfontosabbika annak a hatalmas zökkenésnek létrejötte, amely a takaró 
Ny-i szélén képződött s amelynek mentén az eocén tenger benyomult. 
A  takaró Ny-i szélének e mélységbe merülése is közeli időben, a neokom 
és a középső-eocén közti időben következhetett be, talán a takarómozgás
sal együttesen. Mivel azonban az eocénrétegek is nagyon gyűrtek, későbbi 
kéregmozgásokat is fel kell tételeznünk, amelyeknek idejét talán a felső- 
mediterrán tenger benyomulásával hozhatjuk kapcsolatba.

Függelék.

Ezidei területemen g3mkorlatilag értékesíthető anyag alig van, csu
pán a különböző mészkövek jöhetnek e tekintetben számításba, mint 
többé-kevésbbé jó anyag a mészégetésre s mint épületkőanyag. A  takaró 
fehér dolomitját pedig mint Mg vegvületet kell figyelemre méltatni. Fe 
valószínűleg csak nyomokban van benne; tűzálló téglák készítésére siker
rel fel lehetne használni.

A  hasznosítható anyagokkal kapcsolatban a bejárt terület forrásai
ról fogok még megemlékezni. Források tekintetében már sokkal gazda
gabb az idei terület, a nagyon zavart kéregrész elmozdulási vonalain sok 
forrásban kerül a vadózus víz a napvilágra. Különösen áll ez a legerő
sebben gyűrt gresteni homokkövekre, ezek területén majd minden réteg
lap vizet vezet. Mészkő- és dolomitterületek közelében hatalmas víz- 
előtörések is vannak, ezek között legnagyobb a Yágluka feletti, már emlí
tett vízelőtörés a dolomitterület határán belül, a Szuclia dolina forrása 
a S t e in e g g e b  vadászháznál, a Dominált telep alatti nagy forrás.

Az 1915. évi területemmel megegyezően itt is minden valamire
valóbb forrásban meg lehet figyelni gázeltávozást, ami szintén a források
nak tektonikai vonalak mentén való előtörését bizonyítja. Ebben a tekin
tetben legérdekesebb az újszabadii Dastyn vrchtől Ny-ra levő lejtőn 
fakadó, a katonai térképeken is jelzett savanyúvíz-forrás, amelynek kel
lemesen savanyú vizét a környék népe állandóan használja. A  forrás 
a perm kvarcithomokkő és a középső-triász szürke dolomit határán kerül 
napvilágra, kissé kénes szagú, vasas lerakódásokat létrehozó vize több
szöri mérésem szerint 10 C°-ú. Gáz elszállása jóval erősebb az eddigiek
nél, a felfogott gáz C 02-nek bizonyult, kéntartalmát az ammoniákos 
A gN 03 oldatban keletkezett csapadék bizonyítja. Kár, hogy e víz C 02- 
tartalma nem nagyobb, egy-két napi állás után élvezhetetlen, pedig a 
közeli Pöstyén-fürdőben palackozható víznek megfelelő piacot lehetne
szerezni.


