
7. Hegyesmajtény és Barossháza környékének földtani
viszonyai.

(Felvételi jelentés az 1916. évről.)

K ulcsár K álmán clr.-tól.

(Két szövegközti ábrával.)

Az 1916. év nyarán ismét két hónapot tölthettem felvételi terüle
temen. Ez alkalommal szorosan csatlakoztam tavalyi felvételemhez1) s 
azt északnyugat, illetve észak felé folytattam és a Trencsén vm. terüle
tére eső Kaszaróna (Rovne), Hegyesmajtény (Mojtin), Kaszanagyvárai ja 
(Nagypodhrágy), Térnádasd (Trsztye), Egyházasnádas (Podskal), Ba
rossháza (Pruzsina), Beresztény (Briestyene), Cselkószabadja (Cselkó- 
Lehota), Gergőfalva (Gyurgyove) és Nemeslak (Nemes-Zavada) közsé
gek határaira terjesztettem ki.

Felvett területem Stur D.2) elnevezése szerint a Strazsó és a Roha- 
tin-hegységekbe esik, de magában foglalja a hegyesmajtényi és baross- 
házai teknőket is. Magas hegyvidék ez, amely meredek oldalú, mélyre 
vájt völgyeivel igen változatos morfológiai viszonyokat mutat.

Kaszarónától nyugatra a 843 m magas Oerni vrch, majd tőle északra 
a hegyesmajtényi fensík déli peremén az 1012 m magas Javorin, Gábris 
(940 m) és Javorina (900 m), majd nyugat felé a Pancsér, Pikrica és 
Stupici (803 m) emelkednek. Hegyesmajtény e magaslatoktól észak felé 
húzódó fennsíkon elhelyezkedő teknőben, illetve katlanban fekszik, mint
egy 600 m t. sz. feletti magasságban. Tőle keletre a 786 m magas Javo
rniki, nyugaton pedig a Suchi vrch (862 m), majd a Rohata skala (811 m) 
helyezkednek el. E plató északi részén a 812 m-es csúcsban kulmináló 
Rokitnik, Rohatin (852 m), Devca (834 m), Borova, Svinechlevi és a 
909 m magas Nagy-Malenica, valamint a Kis-Malenica (679 m) emel-

p K u l c s á r  K .: Földtani megfigyelések az Északnyugati Kárpátokban. A m. 
kir. Földtani Intézet évi jelentése 1915-ről. 182— 191. old.

2) S t u r : D .: Bericlit über d. geolog. Ubersiclits-Aufrialime d. Wassergebietes d. 
Vág und Neutra. Jahrbuch dér k. k. geolog. Reichsanst. XI. köt. 100— 103 old. 1860.
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keclnek. melyeket kelet felé a mélyre bevágódott Hlucha (Lucha) völgye 
választ el a Svircinovec és Sokolje alkotta hegycsoporttól. A  3— 400 m 
t. sz. f. magasságban fekvő barossházai medence déli szélén az 575 m 
magas Radova, Sekana (631 m) és Stara ruban emelkednek, míg nyugat 
felől e medencét a 685 m magas csúcsban kulmináló északkelet-délnyugati 
irányú, szaggatott, éles gerincű Strázsa, valamint a Michalova és Tru- 
dovác rekesztik el; északi peremén pedig a Podlucna (634 m), Drenova 
(643 m), Richtárszka (754 m) emelkednek, míg kissé északon a 830 m 
magas Strana uralja a környéket. barossházai teknőt a deményi (dó
in anisi) medencétől a Beresztény kisközség és Richtárszka között húzódó, 
közel észak-déli irányú harántgerinc választja el, amely legnagyobb ma
gasságát a Strankovéban (545 m) éri el. E gerinc a Pruzsinka és Doma- 
nisi patakokba siető csermelyek között egyúttal vízválasztóul is szolgál. 
Végül Nemeslak és Egy házasnádas között terül el az Uvoz (686 m), 
Rohács (737 m) és a Koricicne skalje alkotta észak-déli, majd délnyu
gatra hajló, hirtelen kiemelkedő, csaknem vertikális falú gerinc.

E terület bővizű forrásokban gazdag s ezek vize kezdetben mint 
csermely folyik le, majd hirtelen bővülve rohanó hegyipatakokban mélyre 
vájt völgyekben a Vág folyóba siet. Nevezetesebbek a Stredna és Rov- 
nianska összefolyásából keletkezett Podrágy patak, a Hegyesmajténynál 
voklűzszerű forrásban eredő Hlozsa (Podhradje) s végül a Pruzsinka 
patak, amely a Hlucha, Dobousek és Bjeli összefolyásából keletkezett 
Radotina és a Zakopcia vizeiből tevődik össze.

*

A  terület felépítésében triász, jura, kréta, óharmadkori rétegek és 
alárendelten holocén képződmények vesznek részt.

Felső-triász dolomit. A  mezozóos rétegsor legmélyebb tagja szürke 
dolomit, amelyet településénél fogva már tavalyi jelentésemben1) is a 
felső-triászba soroltam. A Kaszarónától nyugatra emelkedő 843 m magas 
Cerni vrch főtömege szürke dolomitból áll, míg a föléje települt kövületes 
kösseni és vörös jura-mészkövek alárendelten csakis a gerinc tetején lép
nek fel, amelyeket a szürke triász-mészkő durva padjai takarnak (1. ábra). 
A  bécsiek geológiai térképén a Cerni vrch krétakori dolomitnak van ki
jelölve. Innen a szürke dolomit a Rovnianska dolina északi oldalára húzó
dik át s ott a Gábris, Cerveni skala (810 m) és a Javorina alapjául szol
gál, de nyugat felé a Pancsér és a 803 m-re kiemelkedő Stupici is belőle 
épültek fel. A  bécsiek itt is krétakori dolomitnak jelölték a szürke dolo
mitot. Hegy esmaj tény tói nyugatra a triász-takaró szélén újból felszinre

i) K u l c s á r : i. h. 182. old.
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bukkan a szürke dolomit. íg y  a 
862 m magas Suchi vrch észak- 
nyugati oldalán levő völgy mind
két oldalán, amely a Hlozsa patak 
felső szakaszának jobb oldalára is 
áthúzódik. Innen északnyugatra a 
Rohata skala felé a Hlozsa balol
dalán emelkedő gerincek és hegv- 
kúpok felépítésében a gyűredezett 
mezozóos képződmények vesznek 
részt. Maga a Rohati skala (811 m) 
északkelet-délnyugati irányú ge
rince tulajdonképen szintén nem 
egyéb, mint e rétegek alkotta 
északnyugat felé átbuktatott, jól 
kinyomozható antiklinális, amely
nek magját a felső-triász dolomit 
alkotja. A  dolomit a Hlozsa patak 
jobboldalán azonban az antikliná
lis alámerülése folytán csakhamar 
kiékelődik; délnyugat felé ellenben 
fokozatosan kiszélesedve, mindin
kább nagyobb kiterjedésű, majd a 
Javorináról északnyugat felé eresz
kedő gerinceken át beleolvad a már 
említett Pancsér és Stupici dolomit 
tömegeibe. Míg a szürke dolomit 
Kaszaróna környékén pikkelyesen 
van feltolódva a Suchy hegység 
szubtátrikus fáciesének szferoszi
derites márga csoportjára, amely 
azután délnyugat felé kisebb sza
bású takaróba megy át. addig 
az a Rohati skálán határozottan 
autochton helyzetű, amennyiben 
kösseni és jura rétegektől közre
fogva a szépen kifejlődött anti
klinális magját adja.

Érdekes e szürke dolomitnak 
Barossházától északnyugatra, il
letve északra való felbukkanása.

K Á L M Á N
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Egyházasnádastól délkeletre ugyanis a Tradovác északkeleti fele szürke 
dolomitból áll, mely a Zakopeia baloldalára is átmegy. Innen északkelet 
felé követhető tovább a Podlučna délnyugat felé ereszkedő kettős gerin
cén át a 830 m magas Stranára, ahol nagy felszini kiterjedést érve el 
a Strana— Mocarna közti gerinctől egészen Nemesinkig mindenütt e dolo
mitot találtam, ahonnan azután a Domanisi patak felé húzódik. A  bécsiek 
geológiai térképén a Stranán eocén konglomerátum van kijelölve e dolo
mit, valamint a majd későbben tárgyalandó korállos kösseni mészkő 
helyén.

Kösseni rétegek, Ahol a szürke felső-triász dolomit a felszinre buk
kan, ott föléje települve a kösseni rétegek —  ha az eróziónak és denudá- 
ciónak áldozatul nem estek —  mindenütt kövületekkel voltak kimutat
hatók. A  kösseni rétegek általában mészkövek alakjában vannak kifej
lődve és rétegeik Hegyesmajténytől délre a Rovnianska dolina északi 
oldalában tanulmányozhatók legszebben. Itt ugyanis a szürke felső-triász 
dolomitra világosbarnába hajló tömött, szürke, kalciteres mészkő települ, 
melynek vékonyabb-vastagabb padjai meredek sziklafalat adnak; vastag
ságát 13 m-nek találtam. E felett 2— 3 m vastagságban tömött, szürke, 
kissé márgás, brachiopodákban dús mészkő észlelhető, melynek táblái 
lankás, törmelékkel borított hegyoldalt szolgáltatnak. Belőle a 

Terebratala gregaria Suess

fiatal és felnőtt példányai nagy számban gyűjthetők. Ezután barnás
szürke, oolitos, gyéren kalciteres, vékonypados, majd durván rétegzett 
sötétszürke, kalciteres mészkő következik mintegy 6 m vastagságban. 
E rétegkomplexus kibúvó fejei szintén meredek sziklafalat adnak. A 
rétegsor végül lankás oldalakat formáló világosabb-sötétebb, sokszor sár
gásszürke korállos mészkővel záródik le, amely körülbelül 4 m vastag
ságban van kifejlődve.

E profilban tehát a kösseni rétegekre nézve 25— 26 m összvastag- 
ság adódik.

A  kösseni rétegek egyes padjai szerves maradványokkal telve van
nak, minélfogva a kövületekben meglehetősen szegénynek mondható mezo- 
zóos komplexuson belül jó kövületes szintet szolgáltatnak.

Hegyesmajténytól dél-délnyugatra a Javorina és a Čer veni skala 
(810 m) közötti nyeregből a Rovnianska dolinába ereszkedő völgy felső 
részén sötétszürke lumasellás mészkő heverő darabjait találtam, amelyek
ből a következő alakokat kalapáltam ki:

Avicula contorta Portl.
Gervilleia inflata Schafh.
Anomya sp.
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C aráit a austriaca Hau.
Protocardium cfr. rhaeticum M e r .

A  Cerni vrch 843 m kúpjának észak-északkeleti oldalán koráitokon 
kívül a

Spiriferina uncinata S c h a f h .

került elő az ottani sötétes szürke, gyéren krinoideás mészkőből.
Hegyesmajténytől északnyugatra, a Suchi vrch (862 m) után Bel- 

lusfürdő felé következő első gerinc orrán, a Hlozsa patak baloldalán a
Spiriferina uncinata S c h a f h .

Waldheimia cfr. austriaca Z ugm. juv. 
fa jokat sikerült az ottani világosbarnába hajló szürke m észkőből gyű j- 
tenem.

Ha ezek után a kösseni rétegek felszini elterjedését nézzük, úgy azt 
látjuk, hogy azok mindig a jura rétegek fekvőjében és a szürke dolomitok 
(ha ugyan ezek a felszinre kerültek) fedőjében fordulnak elő. Megtalál
tam azokat a Černi vrch-on (1. ábra), valamint a Rovnianska dolina jobb
oldalán. Kaszarónától északra a Gábris déli lejtőjén a kösseni rétegeket 
már F oetterle1) is felismerte a Gervillia inflata alapján s ezeket a geo
lógiai térképen a jura rétegek fekvőjében keskeny csík alakjában ki is 
jelölte. A  kösseni rétegek alatt levő dolomitot azonban F oetterle, mint 
már említettem, kréta dolomitnak tartotta és térképezte. Hegyesmajtény
től kelet-délkeletre is előfordulnak a kösseni rétegek és pedig a Javorinki 
(786 m) és Javorin (1012 m) között levő nyergen átvezető út mentén, 
ahol az már a Hlucha völgyébe ereszkedik le; valamint Hegyesmajtény- 
tól nyugatra a Hlozsa mindkét oldalán, továbbá a Rohata skala csúcsának 
nyugati oldalán 7— 800 m közötti magasságban. Végül kövületekkel kon
statálva a Nemeslaktól délnyugatra emelkedő Nadharvanem gerincének 
déli tövében (2. ábra), valamint a Strana és Mocarna közötti gerincen is 
megtaláltam sötétszürke vagy sárgásszürke, kissé márgá-s. korállos mész
kövek alakjában.

Triász mészkő és dolomit. A  szürke triász mészkő tavalyi felvételi 
területemről2) Hegyesmajtény felé húzódik. Itt is, mint Csicsmánv kör
nyékén,3) felette több helyen fehér cukorszövetű vagy breccsás dolomit 
lép fel. A  világosszürke mészkő durva padjait a Gábris és Javorin tetején

i) F o e t t e r l e  F.: Vorkommen d. alt. secund. Gebilde im Trentseh. Com. zwi- 
schen Tepla, Zljechow, Prušina und Waag-Bistritz. Verliandl. d. k. k. geolog. Reichs- 
anst. Jakrb. XV. köt., 17. old. 1865.

-’) K u l c s á r  K .: i. k. 185— 186. old.
3) K u l c s á r  K .: Csavajó, Villabánva, Csicsmány és Zsolt környékének földtani 

viszonyai. A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1914-ről. 117— 188. old.
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találjuk meg, míg a Javorinkin sötétszürke durván rétegzett mészkő ész
lelhető. Hegyesmajtény közvetlen környékén az eocén rétegek alól ki
bújva számos helyen fordul elő a fehér mészkő, valamint a fehér, sokszor 
breccsás dolomit is. A  Suchi vrch-on (862 m) azután a szürke mészkő 
nagy vastagságban fejlődik ki, ahonnan délnyugat felé a Javorinára hú
zódik s itt fedőjében a 900 m pont környékén levő gerincen fehér, breccsás 
dolomit észlelhető. Míg tehát a világosszürke, helyenként egészen fehér, 
algás mészkő fedőjében világosszürke vagy fehér, tömött vagy cukros
szövetű, sokszor breccsás (diszlokációs vonalak mentén) dolomit figyelhető 
meg, addig annak fekvőjében a Bellusfürdőre vezető út mellett (a 646 m 
mag. ponttól északra, az út déli oldalán levő szentkép alatt) felszinre 
bukkanó világos-sötétebb barnás, tömött, táblás mészkövet találtam, 
amelyből a következő kis faunát gyűjtöttem:

Spiriferina fragilis Schlöth.
Spiriferina (Mentzelia) M ént z elvi Dunk.
Spiriferina (Mentzelia) cfr. Köveskaliénsis (Suess) B öckh.

A  felsorolt alakok az Alpokban és a Bakonyban a középső-triász 
anisusi emeletének Rhynchonella deeurtata szintjéből ismeretesek, amiért 
is az ezeket bezáró rétegeket szintén ide sorozom. A  föléje települt világos- 
szürke, fehér, algás mészkőből is sikerült ugyan eg3 ês alakokat (brachio- 
podákat, egy kagylót és egy cidaris kehely-töredéket) gyűjtenem, azon
ban megtartási állapotuk nem igen engedi meg a közelebbi meghatározást. 
E mészkő kifejlődésére nézve a Kiskárpátok ,,wetterlingi mészkö^-vével1) 
egyezik meg. A  fehér, sokszor breccsás dolomitból, sajnos, ezideig egyet
len kövületet sem sikerült gyűjtenem, amiért is úgy ennek, valamint a 
fekvőjében levő fehér mészköveknek közelebbi szintezését meg sem kisér- 
lem, amennyiben azok kora kizárólag az esetleg belőlük kikerülendő kövü
letek alapján lesz csak végérvényesen eldönthető.

A  Borova, Rokitnik, Rohatin, Devca, a két Malenica és a Strázsa 
északnyugati része fehér vagy világos szürke dolomitból áll, de fekvőjé
ben —  különösen a Rokitnik és a Rohatin meredek nyugati falában —  
a világosszürke mészkövet is megtaláltam, amely diszkordánsan neokom 
márga felett észlelhető.

A  Svinechlevin, valamint a Svircinovec északi végén és Radován 
Predhorje felé húzódva a világosszürke mészkövek mellett tömött, vör- 
henyes vagy világosvörös, helyenként szaruköves mészkövek is fellépnek, 
melyeknek durva jiadjai közé szürkésbarna lemezes mészkövek települ- *)

*) Ifj. Lóczy L .: Az Északnyugati Kárpátok Vágujliely— Ószombat— Jablánc 
között fekvő vidékeinek geológiai viszonyai. A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 
1914-ről. 145— 147. old.
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nek. E mészkövek fedőjében az óharmadkori rétegekkel kitöltött baross- 
házai medence felé breccsás dolomit bukkan felszínre. A  szürke mészkő
nek Predliorjétól délkeletre a Cerni vrch (940 m)-on és Hruba Ivackán 
(1037 m) azután nagy felszíni elterjedése van, ahonnan az Ostra Kačka, 
Stara hruban, Ivrjesilo és Kruli magaslatokon keresztül északkelet felé 
húzódik.

Stur1) a szürke mészköveket a strambergi rétegek ekvivalensének 
vette. F oetterle kréta-mészköveknek (Weisserkalk), a dolomitot pedig 
kréta-dolomitnak térképezte; vagyis F oetterle megfigyelései szerint tu
lajdonképen itt is a kárpáti vagy chocsdolomittal állunk szemben. Mint 
az irodalomból ismeretes, kövületek alapján a Kiskárpátoktól az Inovec. 
Strazsó és Na kláte hegységeken át egészen a Magas Tátráig húzódó 
ehocsdolomit kréta korában elsőnek Gtümbel,2) L óczy3) és H antken4 *) 
kételkedtek, anélkül azonban, hogy triász voltuk mellett határozottan nyi
latkoztak volna. Sőt még előbb H auer  F. is hajlandó volt triászkori kép
ződményt gyanítani bennük. Későbben V etters") a Fehérhegység wet- 
terlingi mészkövét és a föléje települt dolomitot határozottan a triászba 
sorozta, mindazonáltal a ehocsdolomit kora még mindig nyílt kérdés 
maradt.

A  ehocsdolom it korához újabban D o rn ya y6) szolgáltatott becses pa
leontológiái adatokat. Ö ugyanis Rózsahegy környékén a bécsi geológusok 
kárpáti vagy  ehocsdolom itjából erinoideákat (Encrinus cassianus K lipst.. 
Entrochus silesiacus B e y r .), echinusokat (Cidaris dór sata M ünst. s a 
Cidaris Schivageri WöHRM.-hoz hasonló töredékek) és daonellákat (ame
lyek még legjobban a Daonella Tichleri M ojs. és a I). tyrolensis Mojs.-hoz

i) 1. c. 103. old
-) Güm bel : Nulliporen des Tierreiclies. Denkscliriít d. bayr. Akademie XI. 

k. 1872.
3) Lóczy L : A Barátkegyi barlang megvizsgálásáról. Természettudományi 

Közlöny, Budapest, 1877. IX. köt. 89. füzet. Lóczy a Baráthegy egymással váltakozó 
mészkő és dolomit rétegeiről az idézett folyóirat 4-dik oldalán a következőket írja: 
„A dolomit szürke, apró-szemcsés szövegű, a mészkő világos, majd a barlang közelében 
sötétbarna, tömör és kalciterekkel átkálózott: szerves maradványok igen gyéren van
nak benne; a fehéres változatban —  Likavka és Szt.-Márton falucska közt —  egy 
Crinoida nyéltöredéket találtam, mely az apiocr int tele családjából való és nem jellemzi 
a krétát, melynek alsó (neokom) tagjához a bécsi geológok, — kik e vidéket felvették —  
a. Baráthegy anyagát is Chocsdolomit néven sorozták.'“

4) Hantken M .: Adalékok a Kárpátok földtani ismeretéhez. M. T. Akad. Ér
tekezések a Terin.-tud. köréből, VIII. k. 6 füzet 12— 16. old. 1879.

5) V e t t e k s  H .. Zűr Geolog, d. Kleinen-Karpaten. Beitr z. Paláont. Oester- 
reich-Ungarns und d. Orients. XVI. köt. II. rész, 65 old.

G) D o r n y a y  B.: Rózsahegy környékének földtani viszonyairól. Budapest, 1913. 
S— 16. old V. ö. Pia  értekezésével e jelentés 227. oldalán. Szerte.
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hason lítanak) g yű jtö tt, am elyek a lap ján  az őket bezáró rétegeket, m in t 

V e t t e r s  a w e tte r lin g i m észköveket, a középső-triász la d in  emeletébe 

sorozta.

Az Északnyugati Kárpátok újra való felvételét megkezdő munká
latok elején V ig h  G y .1) Facskótól északra a Na Rovnje keleti oldalán 
a bécsiektől strambergi rétegeknek térképezett agyagos, gumós, vörhenyes 
mészkövekből közelebbről meg nem határozható rossz megtartású Dao- 
nellá-kat s az Encrinus cassianus K l i p s t . sp.-hez hasonló erinoidea nyél
tagokat gyűjtött, amelyek alapján azokat DoRNYAY-val összhangban a 
középső-triász ladin emeletébe sorozta. V ig h  GY.-va-l égy időben Hegyes- 
majténytól északra a Hlucha völgyében a Svircinovec déli oldalán F o e t - 

t e r l e  által krétakori ,,Weisserkalk“ -nak térképezett fehér mészkőből 
gyroporellákat sikerült gyűjtenemy) amelyek alapján azokat én is a 
triászba soroztam. Idei kövületleletem pedig, mint fentebb láttuk, a chocs- 
dolomit csoporton belül a középső-triász anisusi emeletébe tartozó Tlhyn- 
chonella decurtata szintjének jelenlétét tette kétségtelenné.

Legújabban, miként az irodalomból értesülök, G o e t e l  W .3) a Magas 
Tátra chocsdolomitját tektonikai megfigyelései alapján, bárha paleonto
lógiái bizonyítékok nélkül, szintén a triászba sorolja.

Miután a Csicsmány, Zsolt, Kaszaróna, Térnádasd, Predhorje és 
Cselkoszabadja között elterülő, északkelet felé Facskónak húzódó, nyuga
ton pedig a Javorina. Suchi vrch (862 m), Rokitnik, Rohatin és Male- 
nica magaslatokban végződő szürkésbarna, világosszürke vagy fehér gyro- 
porellás mészkő és fehér cukrosszövetű, sok helyen breccsás dolomit min
denütt a neokom raárga vagy a jura, sőt a Kaszaróna felett emelkedő 
Cerni vrch-on közvetlenül a kösse ni rétegek felett lépnek fel diszkordáns 
telepedésben, ennélfogva azokat, az említett különbözőkori képződménye
ken gyökér nélkül úszó takarónak kell tekintenünk. Figyelemre méltó 
továbbá, hogy kifejlődésükre nézve az alattuk levő rétegek triász kép
ződményeitől teljesen elütnek, továbbá különböznek a Mala Magúra és 
Suchi kristályos masszivumaira támaszkodó perm-mezozóoskori képződ
mények szubtátrikus triászától is.

Végül megemlítem, hogy bár a takaró gyűrött, mindazonáltal

Ö V ig ii  Gy . : Földtani megfigyelések Nyitra, Túróé és Trencsén vármegyék 
határhegységei között. A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1914-ről. 73. és 81. old. 

2) K u l c s á r  K .: Földtani Intézet évi jelentése 1914-ről. 117. old.
Ü G o e t e l  W .: Zűr Liasstratigr. u. Lösung d. Cliocsdolomitfrage in dér Tatra. 

Extráit du Bulletin de TAcadémie des Sciences de Cracovie cl. d. Sciences Matli. et 
Naturelles. Série A .: Sciences Mathématiques. 1916 18— 31. old.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1916. 12
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pikkelyes feltolódások és a gyakran fellépő vetődések folytán mégis rögös 
szerkezete van.

Jura. A  Hegyesmajtényről Kaszarónára vezető gy alogúton, ahol 
az a 810 m mag. ponttól délkeletre a meredek oldalon lefelé kezd eresz
kedni, közel a gerinc alatt friss állapotban kékesszürke, tömött, meszes, 
mállva világos szürkésbarna, csillámos homokkövet találtam. Hosszas 
keresés után nehány rossz megtartású kövületet sikerült belőle gyűjtenem. 
A  meszes homokkő fekvőjében a kövületes kösseni rétegeket találtam. 
Itt nyilván a gresteni rétegeknek a hegymozgások alkalmával megkímélt 
foszlányával van dolgunk. Kőzettani kifejlődésre nézve teljesen meg- 
egyeznek a Mala Magúra és Suchi kristályos magjaira támaszkodó perm- 
mezozóos vonulat gresteni meszes homokköveivel.

A  gresteni rétegek felett tömött, szürkésbarna, kagylókkal telt, 
szemcsés, helyenként szaruköves, olykor crinoideás mészkő fordul elő, 
amely a gresteni rétegek kihengerlődése, illetve elfenése folytán több
nyire a kösseni rétegekre telepszik. Hegyesm aj ténytől délre a Cerveni 
skala (810 m) északi és déli oldalain az ottani szürkésbarna szemcsés 
mészkőből a következő alakokat gyűjtöttem:

Pecten (Entolium) Hasinus N y s t .

Pecten (Entolium) Hehlii d’Oeb.
Pec ten cfr. cin g illat us P h i l l i p s .

Pecten sp.
Arietites sp.

Az innen délre emelkedő Öerni vrch hasonló mészkövéből a 
Pecten( Entolium) liasinus N y s t .

Pecten (Chlamys) priscus Sc h l o t i i .

kerültek elő.
E kis fauna határozottan az alsó-liászra utal s azt hiszem, nem 

tévedek, ha a bezáró mészköveket a Sokolovce1) brachiopodás szürke 
mészkövével állítom párhuzamba s annak megfelelőleg ezeket is a liász 
(3-ba helyezem.

Felettük rosszul rétegzett szürke, tömött, szívós, sárgásbarna felü
lettel málló szaruköves, gyéren vagy sűrűbben crinoideás mészkő követ
kezik, amely a liász magasabb szintjeit képviselheti. Kövületet, sajnos, 
nem sikerült belőle gyűjtenem. Erre azután világos vagy sötétvörös cri
noideás mészkövek települnek, melyek már feltétlenül a doggerbe. soro
landók. E mészkövekben rossz megtartású brachiopodák aránylag eléggé 
gyakoriak.

Végül a vörös crinoideás mészkövek fedőjében világosszürke vagy

Ü K u l c s á r  K .: Földtani Intézet évi jelentése 1915-ről. 186-—187. old.
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vörhenyesszürke, kalciteres, jól rétegzett csomós mészkövek és világosabb- 
sötétebb élénk vörös. belemniteses, radioláriákban dús, szaruköves, síma 
törésű mészkövek zárják le a jurát. Míg az utóbbi radioláriás vörös mész
kövek valószínűleg a tithont, addig az előbbiek a maim mélyebb szint
jeit képviselhetik.

A  jurarétegek több helyen felszinre bukkannak. így  megtaláltam 
azokat a Černi vrch (843 m)-on. valamint ettől északra a Rovnianska 
dolina meredek jobboldalában, ahol a Javorina (900 m) déli oldalában 
a triász-takaró alól kibukkanva lépnek fel. Innen keleti irányban nyo
mozhatok tovább keskeny sáv alakjában. A  Javorina és Červeni skala 
(810 m) közötti nyereg keleti oldalában azonban a gerincre is felhúzód
nak, majd a Cerveni skala egész tömegét felépítve a Rovnianska dolina 
felé tekintélyes magasságú, meredek sziklafalat alkotva vonulnak tovább. 
A  szemben fekvő 840 m kúpon azonban a triász-takaró fellépése folytán 
újból csakis annak déli oldalán követhetők keleti irányban, majd a Gábris 
meredek déli falában fokozatosan elvékonyodva kiékelődnek. A  Gábris 
és a Javorin között emelkedő 944 m kúpon találjuk meg újból a jura
rétegeket s innen fokozatosan kiszélesedve észak-északkeleti irányban 
vonulnak, azonban a Javorinki délkeleti oldalán, a takaró triász szürke 
mészkövével érintkezve, hirtelen megszakadnak.

Hegyesmajténytól nyugat-északnyugatra a 892 m mag. pont és a 
Suchi vrch 862 m csúcsa között emelkedő kúpból északkelet felé, a Hlozsa 
patak völgyébe ereszkedő gerincen, valamint e gerinctől északnyugatra 
fekvő völgy felső és középső szakaszában a jura-rétegeket szintén meg
találtam és pedig a bécsi geológiai térképen kréta-mészkőnek (Weisser- 
kalk) kijelölt területen. Nagyobb felszini kiterjedést érnek el e rétegek 
a Rohata skálán. Itt ugyanis, mint már a felső-triász szürke dolomit 
tárgyalásánál említettem, egy északnyugat felé átbuktatott antiklinális- 
sal van dolgunk, melynek két szárnyának megfelelőleg a jura-rétegek is 
két vonulatban fordulnak elő. A  Rohata skala 811 m kúpja táblás vörös 
mészkőből áll, melynek rétegei DK felé 70° alatt dűlnek. Délkelet felé 
a 892 m mag. pontnak húzódó gerinc nyugati falában a jura-rétegek 
jól voltak követhetők, majd azután délnyugati irányban vonulnak tovább 
s a Javorina északnyugati oldalán fokozatosan elvékonyodva kiékelődnek. 
A  Rohata skala csúcsától északkelet felé jobban kiszélesednek s a főgerin
cet felépítve a Hlozsa völgyébe, sőt még annak jobboldalára is áthúzód
nak. ahol az antiklinális fekvő szárnyában levő keskenyebb jura-sávval 
összeolvadva a neokom márga alá merülnek. A  Hlozsa patak a jura
mészköveket szűk. meredekfalú szurdokban törte át. A fentebb említett 
nyereg fekvő szárnyában levő jura-csíkot a Rohata skala gerincét felépítő

12*



180 DK. KULCSÁR KÁLM ÁN ( H )

sávtól keskeny felső-triász dolomit választja el s az északnyugatra eresz
kedő gerincek dereka táján vonul délnyugat, illetve déli irányban. A 
Mraznica pusztától délre levő gerinc alsóbb részén, a 600 m mag. görbe 
táján azután kiékelődik.

Északkelet felé kezdetben a takaró triász-mészkő és dolomit alól 
itt-ott kibukkanva, több helyen megtaláltam a jura-rétegeket. íg y  a Nagy- 
Malenica (909 m) délnyugati gerincének meredek oldalában a 808 m mag. 
pont alatt, amely északkelet felé csakhamar kiékelődve délnyugat felé 
a Rohatin északi lábánál levő völgy déli falában tűnik el. A  N.-Malenica 
909 m kúpjától északra ereszkedő gerinc alján azonban újból felszinre 
bukkannak vörös crinoideás mészkövek alakjában s keskeny csíkban 
kelet-északkeletre a Kis-Malenica északi lábánál húzódnak, majd a Strázsa

2. ábra. Geológiai szelvény Drenova és Dohács között 
Mérték 1 : 18,000 (1: 1).

í — felső-triász dolomit; 2 =  kösseni mészkő; 3 =  jurakori rétegek: 4 =  neokom
márga; 5 =  »zferosziderit.es márga csoport; G =  eocén konglomerátum.

északnyugatra lejtő gerinceinek végén át Trudovác gerincének nyugati 
végén kiékelődnek. Az Egyházasnádastól keletre levő 430 m t. sz. f. magas
ságban fekvő kápolnától délkeletre emelkedő kis kúpon erősen diszlokálva 
lépnek fel vörös crinoideás durván padozott és vörös táblás mészkövek 
alakjában, végül a Rohács déli oldalán, valamint a Nadharvanem gerin
cén, ahol a jura-rétegek a neokom márgán belül két antiklinálist, illetve 
a nagyfokú diszlokációk folytán pikkelyt alkotnak (2. ábra).

Neokom márga. A  jura-rétegek fokozatosan, éles határ nélkül mész- 
márgákba, majd kissé agyagosabb (helyenként foltos) márgákba mennek 
át. Míg a triász-takaró területén a neokom márga csakis az erózió által 
feltárt egyes pásztákban bukkan felszinre, addig az attól nyugatra és 
északra fekvő lankásabb lejtőjű és jóval alacsonyabb magaslatokon na
gyobb kiterjedésű vonulatokat formálva mutatkozik.
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Hegy esrnaj ténytől délre a 940 m magas kúp déli oldalán, valamint 
az attól nyugatra elterülő lapos térszínen keskeny sáv alakjában, továbbá 
a Gábris és Javorinki között levő völgy felső szakaszában a Hluchába 
vezető út mentén, mielőtt az a gerincre érne, bukkan a triász-takaró alól 
a felszínre a neokom márga.

A neokom márgát nagyobb felszíni elterjedésben találtam meg He- 
gyesmajténytól nyugat-északnyugatra, aliol a Suchi vreli (862 m) kúpja 
és a 892 m mag. pont közti lapos gerincet építi fel. Dél felé csakhamar 
a triász-takaró mészköve alá húzódik, észak felé pedig a Hlozsa völgyén 
át vonul a Rokitnik délnyugati oldalában, majd a Rohatin délynyugat 
felé ereszkedő lankásabb gerincén a Mraznica pusztától kissé délre kez
dődő és innen a Robata skálát felépítő antiklinális fekvő szárnyában 
északkelet felé húzódó keskeny csíkkal egyesülve vonul tovább a Rohatin 
nyugati lábánál, ahol meg a Djelec 490 m kettős kúpja felől jövő sávval 
egyesül és kissé kiszélesedve kezdetben északkelet felé húzódik, majd a 
Nagy-Malenica meredek északi oldalának lábánál fokozatosan elkeske
nyedve elfenődik. Azonban rövid megszakítás után a Kis-Malenica északi 
oldalán újra észlelhető a neokom márga, ahonnan a Térnádasdtól délre 
fekvő 383 m kúpon át húzódik északkelet felé. majd a Trudovác északi 
lábánál keleti irányba fordulva nyomozható keskeny csík alakjában. Rö
vid megszakítás után Podlucna és Knazova északnyugati oldalában vonul 
azután tovább északkeleti irányban, majd Knazova 715 m kúpjától 
északra a Nadharvanem és Strana közti nyeregbe húzódva fel. kissé 
észak-északkelet felé hajolva a Domanisi patak völgye felé követhető.

Nemselak és Egy házasnádas között még egy kisebb szabású gyűre- 
dezett vonulatban volt a neokom márga kinyomozható, nevezetesen a Kö
rmiemé skalje délkeleti lábánál. Rohács déli oldalán és a Nadharvanem 
gerincének délnyugati végén (2. ábra), azonban a Rohac és Nadharvanem 
közti völgyben még az utóbbi hegy 712 m magas kúpjától észak-észak
nyugatra húzódó harántgerincen át kissé Nemeslak felé is nyomozható, 
itt azonban eocén konglomerátum alá merül.

A neokom márgára éles határ nélkül vékonyan táblás, meszesebb- 
agyagosabb (helyenként foltos) márga telepük amely felett szürke, mál- 
lottan sárgásbarna, finomabb-durvább szemű homokkő, valamint tömött 
homokkő rétegecskékkel váltakozó agyagmárga pala, néhol pedig sötét
szürke, szívós mészkő következik. A  bécsi geológusok e rétegkomplexust 
,,szferosziderites márga ‘ név alatt foglalták össze és jelölték ki geológiai- 
lag színezett térképükön. Felszíni elterjedését a laposabb és fűvegetáció
val benőtt térszín már messziről elárulja, úgy hogy előfordulása a tér
képen mindig és mindenütt pontosan ki volt jelölhető.

A  szferosziderites márgacsoport képződményeiben, különösen a ho
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mokkövekben én a kréta tenger regresszióját látom. A  visszahúzódó ten
ger az eddig bejárt és geológiailag felvett területem egyes részeit, mint 
majd később látni fogjuk, csakis az eocénben borította el újra.

E képződmények kövületekben igen szegények. Eddig Egyházas- 
nádastól kelet-északkeletre a Nadharvanem délnyugatra húzódó gerincé
nek dél-délkeleti lábánál levő vízmosás dereka táján, az ott feltárt sötét
szürke agyagmárga palákból kagylókat s apró ammoniteseket sikerült 
gyűjtenem. Az ammonitesek kőbelek, anyaguk limonitból áll. A  Rohata 
skala északra ereszkedő gerincein, valamint a Djelec északi kúpja között 
levő depresszióban, a Hlozsa patak déli oldalán, a Mraznica pusztához 
vezető úton, amint az a rétről az erdőbe ér, sötétszürke, tömött, szívós 
mészkőből egyes rossz megtartású brachiopodákat sikerült kikalapálnom. 
A  begyűjtött kis fauna azonban még közelebbi tanulmányozásra vár.

iV szferosziderites márgacsoport képződményei a Rohata skala és 
Djelec közötti depresszióban lépnek fel s az ottani szinklinális magját 
szolgáltatják; Mraznica pusztánál azonban nyugati irányba csapnak és 
közvetlenül a Stupid gerincének szürke felső-triász dolomitjával érint
keznek. Északkelet felé a Hlozsa völgyén át húzódnak s itt északi irányt 
vesznek, de fokozatosan elkeskenyedve a 491 m mag. ponttól kissé észak
keletre a szinklinális záródása folytán kiékelődnek. Djelectől északnyu
gatra szintén fellépnek s nagy felszini elterjedést érve el északkelet felé 
Podmalenicu majoron át Térnádasd felé húzódnak. Innen azután Egy- 
házasnádasnak tartanak, de a Koriciöne skalje két ágra osztja őket: a szé
lesebb annak nyugati lábánál vonul észak felé, a keskenyebb sáv ellen
ben kezdetben kelet felé, majd északkeletnek húzódnak a Trudovác-Pod- 
lučna és Koriöicne skalje közt fekvő depresszióban, majd a Knjazova és 
Nadharvanem között levő nyeregszerű gerincen át (2. ábra) észak-észak
kelet felé hajolva Nemeslaknak tartanak.

Óharmadkor. A  szferosziderites márgacsoport képződményeinek le
ülepedése után visszahúzódott tenger felvett területemen újból az eocén
ben transzgredált és pedig Zsolna felől nyomult előre s a zsolnai, deményi. 
barossházai medencéken át egészen Hegyesmajtényig nyúlt le. A  transz- 
gressziót többnyire durvaszemű konglomerátumok és nummuliteses mész
kövek jelzik, amelyek leülepedése után durva és aprószemű, csiliámos 
homokkövek, majd finomszemű homokkövekkel váltakozó agyagrétegek 
rakódtak le. Az utóbbi üledékek azonban nagy valószínűség szerint rész
ben már az oligocénben keletkeztek, amelyeknek leülepedése után a ten
ger végleg elhagyta e területet.

Eocén. Az eocén legidősebb képződményeit poligén konglomerátu
mok alkotják. A  konglomerátum uralkodólag mogyoró- vagy diónagy
ságú, sok helyen azonban egészen ökölnyi, sőt még ennél is nagyobb
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kavicsoknak az összecementeződéséből tevődik össze. Az egyes kavicsok 
főleg a takaró triász mészkövéből és dolomitjából kerültek ki, amelyek 
szürke vagy vörhenyes kötőanyaggal cementeződtek össze. Felszinre leg
inkább a medencék szélein bukkannak, aliol sok helyen nagy tömegben 
felhalmozódva, tekintélyes magaslatokat formálnak; szórványosan azon
ban gyűrődés és erózió folytán a barossházai medencében is napfényre* 
kerültek.

A  Hegyesmajténytól északra levő fennsíkon a 723 és 639 m mag. 
piontok környékén a triásztakaró breccsás dolomitjára vagy pedig annak 
mészkövére diszkordánsan települve lépnek fel az eocén konglomerátumok, 
míg a község felé azt sárgás vagy vörhenyes nummuliteses mészkövek 
helyettesítik. Nagyon fontos a konglomerátumnak a Tupi hradek gerin
cén és a Svinechlevi tetején való előfordulása, amennyiben ezek össze
kötő kapocsul szolgálnak a Hegyesmajtény körüli és a Barossháza vidé
kén fellépő eocén képződmények között. Míg a Svinechlevi tetején num
muliteses mészkődarabokat is találtam, addig annak keleti oldala kizáró
lag konglomerátumból áll, mely innen északkelet felé húzódva a Strázsa 
északkelet-délnyugati irányú csipkézett, tarajszerű gerincét építi fel. Rit
kán át egy mellékága a Boboviska kúpját alkotja. A  Strázsáról azután 
mintegy 0 5 km széles sávban északkelet felé vonul a konglomerátum 
s Michalován és Zakopéia völgyén keresztül húzódik, ahol keleti irányba 
fordulva, a Drenován nagyobb kiterjedést ölt. A  Richtárszkán azonban 
ismét mintegy 0 5 km széles sávra redukálódva újból északkeleti irányt, 
vesz fel és a Moéarna déli oldalán halad tovább. Tektonikai szempontból 
fontosak e vonulatban a konglomerátum durva padjainak dőlési irányai. 
Míg ugyanis ennek padjai a Strázsa gerincén DK (9h) felé 65° alatt dűlve 
a barossházai medencét kitöltő fiatalabb rétegek alá húzódnak, addig a 
Kvicelki északnyugati orrán, valamint a Podlucna dél felé húzódó gerin
cének meredek fokán közel függőleges helyzetben vannak; a Drenován 
pedig át vannak buktatva, amennyiben itt már ÉNy-i dülést mérhettem. 
A  Richtárszka 754 m kúpjától nyugat felé húzódó gerinc déli sziklás 
oldalán a dülés É (24h 45°) felé fordul.

E vonulattól kissé északnyugatra a felszinre bukkanó mezozóos 
rétegektől elválasztva az eocén konglomerátum újból fellép (2. ábra) és 
pedig az Egyházasnádasig lenyúló meredek sziklafalakkal hirtelen ki
emelkedő Koriéicne skaljén, amely itt sajátságosán közvetlenül az erő
sen gyűredezett szferosziderites márgacsoport képződményein fekszik. 
Ámbár a tetemes vastagságú konglomerátum erősen összetöredezett, mind
azonáltal az ÉK— DNy csapásirány jól kivehető s DNy és ÉÉNy felé 
való ingadozás mellett az ÉNy-i dülés az uralkodó. Az ÉNy felé valú 
hajlás mellett szólnak egyébként a kibuggyanó források is. Míg ugyanis
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a Koricicne skalje délkeleti oldala forrásokban rendkívül szegény, 
addig annak északnyugati lábánál számos bővizű forrás bugyog elő. A 
források típusos rétegforrások. A konglomerátum innen észak felé Babi- 
cét felépítve az Uvozon át folytatódik, de kelet felé kiterjedve a Rohács 
és a Skalje sziklás gerince is ebből áll.

Figyelemre méltó, hogy bár az imént vázolt két vonulat között a 
kösseni és jura mészkövek, valamint a szilárdabb neokom mészmárga és 
szferosziderites márgacsoport képződményei bukkannak felszinre mellék- 
redőkbe gyűrt hatalmas pikkely alakjában, melynek magját és bázisát 
a felső-triász dolomit alkotja (2. ábra), a konglomerátum kavicsai között 
e könnyen felismerhető képződményeknek még csak nyomát sem talál
tam, ami arra a feltevésre enged következtetni, hogy a Koricicne— Ro- 
hács— Uvoz-i konglomerátumvonulat a pikkelyesen feltolódott s a délkele- 
tibb vonulat padjait átbuktató mezozóos rétegeknek, nevezetesen a szfero
sziderites márgacsoport képződményeinek hátán lecsúszva kerülhetett 
ezen genetikailag idegenszerű környezetbe.

Az eocén konglomerátum a gyűredezett barossházai medencében 
alárendelt kiterjedésben több helyen felszinre bukkan ugyan, nagyobb 
tömegben azonban csak Beresztény környékén találjuk meg, ahol meredek 
sziklafalakat, továbbá gyapjúzsákszerű prizmákat formál. A  konglome
rátum Barossháza keleti végén kezdődik s a Dubje magaslatán át Stan- 
kovenak tart; de Beresztény tői délre a Halmes. valamint Doszkalki telep 
környékén is előfordul.

Az eocén konglomerátum felett durvaszemű homokkő következik, 
amelyből mindössze egyes, rossz megtartású nummuliteseket sikerült 
gyűjtenem. Hegyesmajtény délnyugati végén, a 666 m kúp északi olda
lán a veremszerű pincék ebbe vannak mély esz tve. Nagyobb kiterjedésben 
lépnek fel e durva homokkövek a barossházai medencében, ahol a denu- 
dáció által letarolt nyergek magját adják és pedig vagy az eocén konglo
merátummal együtt, vagy pedig önállóan. E homokkő szépen fel van 
tárva a Ritka és Hmeliszkó (Chmelisko) között levő úton eocén konglo
merátum fedőjében. Vastag táblái 8h 50° alatt dűlnek. Csapásban azután 
északkelet felé nyomozható. Barossháza nyugat-északnyugati végén vo
nuló antiklinálisnak magjában is felszinre bukkan, sőt a templom is e 
durva homokkövön áll. Gergőfalva vidékén, valamint Barossházától délre 
nagyobb elterjedésű.

Az óharmadkori rétegsort végül vékony táblás, finomszemű, világos- 
szürke vagy sárgásbarna, csillámos homokkövek, valamint sárgásbarna, 
helyenként hieroglifás, tömött homokkőtáblákkal váltakozó sárgásszürke 
agyagok zárják le. A  világosszürke homokkövekben egyes nummulitese
ket sikerült találnom, az agyagnak azonban még az iszapolási maradé
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kából sem került ki szerves maradvány. E rétegcsoport egy része az 
eocén legfelső részét képviseli, a homokkő táblákkal váltakozó agyag 
azonban már az oligocénbe tartozhatik. E képződmények többnyire (kü
lönösen ahol az agyag nagyobb kiterjedésű) kultúrnövényekkel nőttek be, 
minélfogva azok leginkább a mélyrevájt vízmosásokban, vagy egyes mes
terséges feltárásokban figyelhetők meg.

Jóllehet Hegyesmajtény környékén a finomszemű homokkövet és 
agyagot nem sikerült megtalálnom, mindazáltal azt hiszem, hogy a 
templomtól nyugatra és délnyugatra elterülő kultúrnövényekkel borított 
lapos és kétségtelenül lezökkent depressziót ezek vagy ezeknek ekvivalens 
tagjai töltik ki. E kisméretű és csak kevéssé lesülyedt katlant ugyanis 
köröskörül a takaró triász-mészkő és dolomit veszi körül s az eocén kon
glomerátum és nummuliteses mészkő viszonylag magasabb térszínen 
ezekre települve lépnek fel. Megjegyzem, hogy a bécsiek geológiailag 
színezett eredeti térképéről lemásolt 1:75.000 méretű térképünkön Hegyes
majtény közvetlen környékén az eocén képződmények helyén neokom 
márga van kijelölve, mivel azonban az irodalomban ennek nyomát sem 
találtam, e hiba kétségtelenül az átrajzolásnál csúszhatott be.

A  barossházai medencében azután e rétegek nagy kiterjedést érnek 
el s míg a szürke és sárgásbarna, finomszemű, táblás homokkő annak 
északnyugati részén uralkodik, addig a medence belsejében ez csak he
genként bukkan felszinre s itt inkább a sárgásbarna homokkőtáblákkal 
váltakozó agyag szerepel. így  a Hmeliszkóra vezető úton az agyagrétegek 
egy szinklinálisba vannak gyűrve, a zsidó temetőnél pedig, úgy látszik, 
vályogvetés céljából tárták fel azt, míg Mlinistye-telep északi végén az 
út keleti falában van néhány méter vastagságban feltárva.

Holocén. A  holocént az egyes patakok hordaléka (kavics, ártéri 
iszap) és mésztufa képviselik. A mésztufa nagyobb kiterjedésben és vas
tagságban lép fel a Rovnianska dolina alsó szakaszának kezdeténél levő 
keresztnél, ahol belőle egy jóizű és bővizű, gondozott forrás tör elő; to
vábbá a Hlozsa felső szakaszában, valamint a Hlucha alsó szakaszán az 
Uliszkó-malomtól kissé északra.

#

Befejezésül röviden még a hasznosítható anyagól:-ról kell megemlé
keznem. A szürke felső-triász dolomitot a Rovnianska dolinában Kasza
rónán át haladó megyei út kavicsolására használják. A Hegyesmajtény—  
Bellus közti útnak a Hlozsa felső szakaszában való kiépítésénél a 
takaró triász-mészkövén kívül a jura tömottebb mészköveit is alkalmaz
ták. A Barossháza— Bellus közötti megyei útnak Barossháza— Térnádasd
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közti szakaszát ellenben a triász-takaró cukor szövetű fehér dolomitjából 
tartják jókarban; a Barossháza— Beresztény közti útszakasz burkolására 
pedig az eocén konglomerátumot használják fel.

A  takaró triász mészköve kiválóan alkalmas mészégetésre is. A 
Hlucha alsó szakaszán abból jelenleg is kitűnő minőségű meszet égetnek, 
Predhorjétől keletre a Recica völgyében, a Cerni vrch északi lábánál pedig 
egy elhagyott mészégető tanúskodik az egykori intenziv mészégetésről.


