
RÉTEGTANI ÉS HEGYSZERKEZETI MEGFIGYELÉSEK A NAGY- 
PISZNICE KÖRNYÉKÉN.

(Jelentés az 1935. évi földtani reambulációs felvételről.)

Irta: V  i g h G y u l a  dr.

E nyári feladatom az volt, hogy a Gerecsehegység ama részeit, am c 
lyeket az 1927. évben abbahagyott felvétel alkalmával akár a térkép 
méretének meg nem felelő volta, akár egyéb segédeszközök hiánya miatt 
befejezni nem lehetett, újra bejárjam és úgy a terület mikrotektonikai, 
mint rétegtani viszonyait részletesen kikutassam. Ezek a befejezetlen 
részek éppen a Gerecsehegység legjobban összetört és rétegtani összetéte
lében is legváltozatosabb területei, ahol a triász-, júra- és krétaidőszaki 
képződmények apró foszlányai igen bonyolult szerkezetben helyezkednek 
el egymás mellett.

Ezeknek a területeknek eredményes térképezése csak műszeres fel
vétel segélyével lehetséges. Ezért egész idő alatt Abney-féle szintezővel, 
olajkompassZal és mérőszalaggal dolgoztam. Munkámat a Nagypisznice- 
hegyen kezdtem meg, ahol a Pisznice-barlang repedési rendszerének k i
kutatása amúgy is feladatom volt. Ezután a közeli területekre terjesz
kedtem ki.

A fősúlyt a hegyszerkezeti viszonyok vizsgálatára és a kövületeknek 
a lehetőségig szintek szerint való gyűjtésére helyeztem, minthogy a felső- 
liász „radians“ -os szintje csak így különíthető el az azonos fáciesű alsó- 
dogger „opalinum"-os és ezek a „Murchisoni“  rétegektől. Ugyanez áll 
az alsó- és középsőliász, nemkülönben az acanthicumos és alsótiton réte
géhek elválasztására is.

A Nagypisznicehegy háromszögletes tömbjének (1 t. 3. ábra) alapját 
nóri és rhäti dachsteinmészkő alkotja, csak úgy, mint a Nagveménkes 
főtömegét, a Törökbükk alapját és a Kispisznicehegyet.
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A Nagypisznice keleti oldalán lévő nagy Kosztics Milán-féle kő
fejtőben csakúgy, mint a tőle északra fekvő apró kőfejtőkben — melyek 
egyikéből S t a f f  (i.) és utána már többen [ L i f f a  (2.) V i g h  (3.)] 
sötétszürke mészkő közbetelepülését írták le — palás, lemezes, vékony
táblás dolomit közbetelepülését észlelhetjük. Rétegei tömöttek, vörhe- 
nyesek, helyenkint mészpalás agyag is kíséri.

Míg a sötétszürke mészmárgában igen sok a vékony héjtöredék, 
addig a lemezes, táblás dolomit kövületnélkülinek bizonyult.

Ugyanezek a palás dolomitrétegek megvannak a Nagyeménkesen 
az Atlantica alsó nagy kőfejtőjében is, mint ahogy az utolsó évek vizs
gálataival mind több és több rög felső dachsteinmészkövében sikerült 
azokat kimutatni.

A Pisznice-barlang körül és a keleti lejtő több pontján Megalo- 
dusok vannak a mészkő magasabb szintjeiben, azonban csak töredé
kes, közelebbről meg nem határozható példányokat sikerült gyüjtenem.

A  mészkő egyébként világosszürke, máshol fehéresszürke. A  déli 
oldalon a liászhatár alatt több, 2.5—4 méter magas, a lejtőn végighúzódó 
padja lépcsőzetes padkákat alkot. Ezek a vastag padok tették lehetővé a 
Pisznice-barlang kialakulását és ezekben állanak a járatok szépen ívelt 
boltozatai.

A liászrétegek dachsteinmészkőre való települési módjának sokat 
vitatott kérdésére is felvilágosítást kapunk a Nagypisznicehegyen. Rég
óta ismert az a feltárás, amelyet a déli oldalon lévő nagy „márvány“ - 
fejtőkhöz a nyugati oldalról fölvezető út bevágása nyújt. Itt az alsóliász 
testszínü, vékonyabban pados mészköve éles vonalat alkotó réteghatár 
mentén kőzettani átmenet nélkül települ a fehéresszürke dachsteinmészkő 
vastag padjára. A  fekvő dachsteinmészkő rétegek repedéseit a liász sár
gás, vörhenyes mészkő anyaga tölti ki, ami határozottan ellentmond az 
üledékfolytonosság lehetőségének. Ha a liászmészkő-rétegeknek a dach
steinmészkőre való települése kellő feltárás hiányában egyebütt nem is 
olyan világos és félreismerhetetlen, mint itt, a dachsteinmészkő vörös ere
zett ségét a liászmészkő alatti legfelső padokban csaknem az egész Gere
csében észlelhetjük, ami megerősíti H  o f m a n n K.-nak (4.) a nyugati 
Gerecsében tett ama megfigyelését, hogy a liászmészkő-rétegek látszólag 
konkordánsan, de némi eróziós diszkordanciával települnek a dachstein
mészkőre. (5.)

A  liász legalsó rétegeiből (keleti oldalon a magassági pont alatt) 
elvétve apró ammonitesek és brachiopodák kerültek elő. Ezek a rétegek 
az analógiák alapján a Psiloceras megastoma szintbe (liász a) helyez
hetők. (5.22.) A D Ny-i sarkon lévő útkanyarulat melletti leg-
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nyugatabbi kőfejtő fenékrétegeiből Arietites cf. Hungaricus H  a u.-t 
gyűjtöttem, melynek alapján e rétegek a liász a legfelső, a Coroniceras 
rotiformis-szal jellemzett szintbe tartoznak. (6.10.) A  Pisznice-nyereg 
mellett délnek húzódó gerincnyúlványon lépcsős vetődés mentén az alsó 
liásznak két levetett foszlánya észlelhető. Megvan a Törökbükk 
két kúpján és a Kispisznice nyugati lejtőjén is kis levetett rögben.

A  középsőliász rétegeiről nincs új mondani valóm. Átlagos vastag
sága 18 — 20 méternek vehető. A  keleti oldalon, Kosztics Milán erdőré
szében létesült az 1935. évben egy kicsi feltárás, amelyben „márvány
fejtő“  létesítésének szándékával az alsóliásszal födött dachsteinmészkő 
röge mögé zökkent középsőliász-rétegeket tártak föl. A z igen erős 
diszlokációs övben fekvő vékonypados és táblás — egyébként szép és 
jóminőségű — mészkőrétegek azonban olyannyira összetöröttek, hogy 
idomkő fejtésére alkalmatlanok. Fossziliákat — az igen kis mértékű 
kőfejtés miatt — csak elvétve találtam a középsőliász rétegekben.

A  Törökbükk tetejének laposán 17 5 0 felé 2o°-al dőlő középsőliász 
mészkőben lévő régi, elhagyott kőfejtőben körülbelül 1 méter vastag, 
igen sok krinoideát tartalmazó pad települ közbe.

A felsöliász a rég ismert sötétvörös, agyagos, gumós mészkőkifejlő
désében élesen elválik a középsőliász világosvörös, alig agyagos mész
kövétől. (t. 1, 2, 7. ábra.) Az alsó, 1.50—2.50 méter vastag Hildoceras 
bifrons szintje (liász s) a tulajdonképpeni erősen agyagos kifejlődésű 
szint. Ennek felső részébe egymástól 0.5 méter távolságban két négy- 
újjnyi vastag, világosabb színű, összefüggő kemény pad iktatódik közbe 
(t. 2. ábra) s a kettő között van a Phylloceras Nilssoni és változatainak 
tömeges előfordulása. Ugyanitt fordulnak elő főleg a Frechiei'lá-k is. 
A  Phyllocerasok kivételével a többi ammonites jobbára csak erősen 
töredékes állapotban szabadítható ki.

A  „radians“ -os ( £ )  szint rétegei már keményebbek. Még erősen 
gumósak ugyan, de már összefüggő táblákat alkotnak. Sötétvörösek, külö
nösen az agyagos bekérgezés. Újabban ezekből a rétegekből csakúgy, 
mint a fölöttük következő és kőzettani alapon az előzőktől el nem 
választható „opalinum“ -os rétegekből (Aalenien, a) fosszilia csak 
elvétve került elő, mert feltárásaik a nagy márványfejtők 20— 25 mé
teres falainak felső részében vannak s többnyire hozzáférhetetlenek. 
S t a f f  a Nagypisznicéről Grammoceras aalense-1 említ és H a n t k e n  
régi gyűjtéseiben Lioceras opalinum-ok vannak, amelyből néhány dara
bot én is gyűjtöttem, így a szint jelenléte kétségtelen. A felsőliász-réte- 
gek a keleti oldal délebbi részéből a tető magassági pontja közelében 
áthúzódnak a déli és nyugati oldalra. Az agyagtartalom fokozatos csők-
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kenésével az „ opalinum“ -os rétegek észrevétlenül átmennek a Ludwigia 
Murchisonae szintjébe (dogger ß), amely a gerecsei jura egyik legköny- 
nyebben fölismerhető és legelterjedtebb rétegcsoportja.

Ezek a mészkövek — bár még gumósak — többnyire már erősebben 
csengő hangúak, kemények, összefüggő — sokszor 0.5— 1 méteres — 
padokat alkotnak. Élénk vörösek és ugyanilyen az agyagos bevonatuk 
is. Ez a világos agyagos bevonat jó megkülönböztető bélyeg a felsőliász 
gumós mészkövével szemben.

Egyes helyeken az alsó része még laza gumós, a törések mentén 
pedig sárgára mállott. Néha a középsőliász sárgás testszínű kifejlődé
séhez a megtévesztésig hasonlító, csak annál szívósabb, keményebb, gu
mós, testszínű s a gumók anyaga kissé szemcsés.

E vékonytáblás, világosvörös gumós mészkőösszletben a faunából 
megítélhetően bennfoglaltatik a Sonninia Sowerbyi (dogg. y) színt is. 
Erre következtethetünk a Sphaeroceras Gerwillei S o w., a Sphaeroceras 
meniscum ¥ a a g .  előfordulásából. Hogy a Tölgyháti kőfejtőben az 
Emileia cf. polyschides W  a a g. alapján kimutatott „Sauzei“  aiszint itt 
is megvan-e, az majd csak a rétegcsoportból eddig előkerült összfauna 
meghatározása után tűnik ki.

A Nagypisznice déli oldalán — nagyjából 1  Fellegi-féle kőfejtő 
fölötti részen — gyűjtött a fiam ezekből a világosvörös agyagbekérge- 
zéses, gumós dogger mészkőrétegekből egy 84 cm átmérőjű Lytoceras 
Francisci O p p. var. compressa P  r i n z-et, melynek körülbelül még fél 
lakókamrája hiányzik. Az ország területéről az eddig ismert legnagyobb 
ammonites példány, mely az Intézet szemléltető gyűjteményének egyik 
értékes darabja.

E gumós, kissé még mindig agyagos mészkövekre 5— 7 méter vas
tagságban vékonyabb-vastagabb összefüggő padokban igen kemény, 
talán kissé kovás, többnyire szemcsés, világos sárgásvörös, testszínű, 
élesen csengő, gumós mészkő következik, mely a Bajótikum felső részé
nek (tf), a Stephanoceras Humphriesianum szintjének felel meg. Ez már 
úgy a piszkei Tölgyháti és a lábatlani Sárkány luki kőfejtő környékéről 
(5.), mint a Kisgerecséről ( H a n t k e n ) ,  a Paprétárokból (H o f  m a n n) 
és a Gerecse több más helyéről is ismeretes volt. Ezek a rétegek a Török- 
bükk két északnyugati mellékgerincének a déli lejtőin és a Nagyeménkes 
déli lejtőjén is felszínre jönnek.

A Humphriesianumos rétegek fölött itt is több — 4-5 — méter 
vastagságot is elérő tüzkőrétegek következnek. Kifejlődésük ugyanolyan, 
mint a Tölgyhát—Sárkányluki kőfejtőkben (5.), itt tehát csak a „Pa-
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laeontologentag“ -i vezetőben írottakra utalok. Míg azonban a T ölgy
háti kőfejtőben és a Nagygerecsén a tűzkő legfelső padjának réteglap
ján Belemnites-1 és krinoidea nyéltagokat sikerült találnom, addig a 
Nagypisznice tűzkőrétegeiből eddig nem ismerünk fossziliát. A  Nagy- 
pisznice egész lapos hátát a tűzkő murvája födi, még ott is, ahol már 
dogger mészkő van szálban. Rétegeit szálban a peremeken, a meredek 
lejtőkön találjuk meg. Megvan a Törökbükk két melléklejtőjén és a 
Nagyeménkes déli lejtőjén a dogger mészkő fedőjében.

Az északnyugati lejtő nagy „márvány“ -fejtői fölött, a mellékvöl- 
gyecske kétoldali kis gerincén, nemkülönben az északkeleti lejtő fölött 
a magassági ponttól északnyugatra, a Törökbükk két mellékgerincén is, 
többször megszakadó rövid és keskeny pásztákban, törmelékben a tűzkő
gumós oxford mészkövet találjuk. A mindössze 0.80— 1.20 méter vas
tag réteget — többnyire egyetlen vastag padot — a sok apró diszioká- 
ció igen földarabolta, az apró foszlányokat pedig a vastag tűzkőmurva 
könnyen eltakarja.

A jóra magasabb tagjait, úgy az acanthicumos gumós mészkövet, 
mint az alsótiton tömött, vöröslilafoltos mészkőrétegeit a denudáció a 
Nagypisznicéről teljesen eltávolította. Ezideig legalább is nem sikerült 
nyomára akadnom. Annál feltűnőbb ez, mert ezek a rétegek a közvet
len szomszédságban, úgy a Margithegyen, mint a Törökbükk-i két mel
lékgerincen is megvannak. A Törökbükk gerincein a titon mészkő 
fekvőjében az acanthicumos rétegek sárgafoltos, sötétvörös gumós, 
agyagos mészkő alakjában lépnek föl sok, de rossz megtartású fosszi- 
liával.

Ugyanitt a titon diphyás mészkő vastagsága kicsiny, mindössze 
2— 2.5 méter, a lejtő hajlási szögénél csak kevéssel nagyobb szög alatt 
dőlő réteglapjai kisebb-nagyobb összefüggő lepelként borítják a fel
színt, igen kevés fosszilia-nyommal.

A  Törökbükk-i két mellékgerinc meredekebb lejtőszakaszának 
alján megtaláljuk annak a glaukonitos, hreccsás szürke mészkőnek a 
törmelékét, mely a Gerecsehegység sok más helyén is a titon mészkő és 
neokom márga között fordul elő. (3., 67.) A  lejtő legalsó, gyengén lan- 
kás szakaszán csakúgy, mint a Nagypisznice északkeleti és déli lejtője 
előtt is neokom márga települ. E nagy tektonikus teknőkben, ároksüllye
désben az erősen összetört, összetorlódott márgarétegeket vastagon lösz 
födi, mely alól csak a mélyebb útbevágásokban jut a felszínre. (3., 67.)

A  Nagypisznice északnyugati lába előtt a Hajós-völgy bal lejtőit 
a neokom láhatlani homokkő alkotja, azonban ezt is csak egy-két útbe- 
vágásban észlelhetjük.



1 4 6 0 VIGH

A  most ismertetett terület rétegsorát illetőleg utalok a „Führer“ - 
ben (5.) adott rétegtani összehasonlító táblázatra. A  Gerecsehegység kü
lönböző júraelőfordulásaiból előkerült s a különböző gyűjteményekben 
elszórtan fekvő anyag egységes földolgozása előtt aligha nyerünk újabb 
adatokat, melyek a táblázatban fölsorolt szintek számát újakkal gya
rapítanák, bővítenék.

Sajnos, a Pisznice, Törökbükk részletes bejárása sem szolgáltatott 
újabb adatokat a bajótikum Humphriesianumos és az oxford transversariu- 
mos szintje között lévő rétegfolytonosság, vagy üledékhiány sokat vita
tott kérdéséhez sem. A  települési viszonyok itt is ugyanazok, mint a 
Tölgyhátban, a rétegsor — ha nagy, hirtelen fáciesváltozással is (gumós 
mészkő, tűzkő) — folytonosnak látszik, de fossziliával csak a Humphrie- 
sianum és a transversarium szintje igazolható, mint két határszint. E kér
dés tisztázását elősegítő palaeogeográfiai, üledékképződési és faunisz- 
tikai viszonyok tárgyalásával e kis jelentés keretében annál kevésbbé 
óhajtok részletesen foglalkozni, mert remélem, hogy a Gerecse részletes 
átvizsgálása fog nyújtani olyan adatokat, melyek e bonyolult kérdés 
megoldását lehetővé teszik.

*

A  Nagypisznice egy nagyjából háromszög alakú s északnyugat felé 
megbillent lapos rög (1 t. 3. á.), melynek északnyugat felé hajló hátába 
megközelítőleg a középvonalban eróziós völgy mélyül. Ennek végén, 
ahol a középsőliász rétegei jól fel lehettek tárva, van a nyugati oldal 
középső, úgynevezett Konkoly-féle „márvány“ -fejtője, mely jó betekin
tést nyújt úgy a rétegtani, mint a hegyszerkezeti viszonyokba.

A Nagypisznicehegyet — éppen föntmaradt „rög“ -természeténél 
fogva — köröskörül lépcsős vetődések határolják s ezek a lépcsős lesza
kadások mind a három oldal előtt fekvő mélyedések képződményeiben 
is tovább folytatódnak. Akár a Cigánybükki völgy lejtőit, akár a H a
jósvölgy felé ereszkedő lankákat, akár a Nagyeménkes felé fekvő mé
lyedés képződményeit tekintsük is, mindenütt a képződményeknek a 
völgy mélypontja felé haladó lépcsős leszakadását észlelhetjük.

A  Nagypisznice nyugat felé megbillent rögénél (1 t. 3. ábra.) igen 
szembetűnő jelenség az, hogy az északkeleti lejtőn élével fölfelé álló 
ékalakú s délkelet felé keskenyedő 150— 250 méter széles pászta ma
radt fönt, melyet dachsteinmészkő alkot. E  keskeny pásztában van a 
nagy Kosztics-féle és a Nagypisznice-orr öt kisebb dachsteinmészkő-fej- 
tője. Ezt a rögpásztát északkelet felé a Nagypisznice rögének külső me
redek peremtörése, délnyugat felé meredeken álló hatalmas É N y— DK-i
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(220° felé 8o°) törés határolja, amely mellett az északnyugati lejtőn 
kitünően láthatóan mintegy 50— 60 méter ugrómagassággal az egész 
júraösszlet vetődött le és fekszik a dachsteinmészkő mellett, úgyhogy 
az északnyugati lejtőhomlokon egymás mellé kerülnek a dachstein
mészkő és az alsó- és középsőliász „márvány“ -fejtők. Ez a törés észak
nyugat felé tovább folytatódik a Hajós-völgyön át, elveti úgy ennek, 
mint a Margithegynek a júrarétegsorát, melléje vetvén a neokom lábat-

1. ábra. — Figur 1.

A  Nagypisznicehegy északnyugati lejtőjének vázlatos földtani szelvénye a Nedeczky“ 
és Konkoly=féle »márvány^fejtők között.

Geologisches Profil an dem Nordwestabhange des Nagypiszniceberges zwischen dem 
Nedeczky'^schen u. Konkoly'^schen »Marmor«“ Bruch.

!•* =  középső fiász mészkő <»gerecsei már
vány«).
Mittelliaskalk (»Gerecseer Marmor«),

13 =  Felső liász sötétvörös, agyagos, gumós 
mészkő, »Bifrons«*rétegek. 
Oberliassischer, dunkeíroter toniger KnoU 
lenkaik.

d| rr: Alsódogger gumós mészkő <Aalenien— 
bajocien).
Unterdogger. Knollenkalk <AaIenien— 
Bajocien).

dj—d;í=  Középső-felsődogger tűzkőrétegek.
Mittel- und Oberdogger. Feuerstein
schichten.

lani homokkő vastag összletét, mely innen hatalmas felszíni kiterjedés
ben követhető a Hajdú-temető és ennek nyugati gerince felé, melynek 
nyugati hirtelen ietörését valószínűleg ugyanez a vető okozza. Délkelet 
felé a Kispisznice végén nyomozható tovább és valószínű folytatása a 
Kerekerdő északkeleti oldalán halad el.

A  Nagypisznice rögének északnyugat felé megbillent rétegeit — 
mint ezt az északnyugati homlok szelvénye igen jól szemlélteti (1. ábra) 
— számtalan, az előbb említett töréssel párhuzamosan lefutó, de külön-
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böző irányokban hajló törés harántolja. Ezeknek a töréseknek következ
ménye, hogy a nyugati kőfejtők fölötti lejtőkön, melyet a Nagypisznice- 
hát völgye apró gerincekre tagolt, a tűzkő és az oxford tűzkőgumós 
rétegeket csak — látszólag minden rendszer nélkül föllépő — keskeny, 
rövid pásztákban, foszlányokban észlelhetjük s az északkeleti lejtő felső 
peremélén vezető út melletti középsőliász mellé kevés dogger-mészkő 
után a tűzkőrétegeket találjuk levetve.

Az északkeleti lejtőn, e peremtörés mentén találjuk levetve a 
Kosztics-féle dachsteinmészkő-fejtő folytatásában a föntebb már 
említett középsőliász új próbafejtő előtt két foszlányban is az alsó- 
dogger gumós mészkövet. A  doggerrétegek a dachsteinmészkőnek 
támaszkodnak, amely a Kosztics-féle nagy kőfejtő dachsteinmészkő 
pásztájának a lejtőn észlelhető legdélibb kibukkanása. A dach
steinmészkő négy-hétméteres sziklafalat alkot. Rá az alsóliász 
testszínű mészköve települ, majd a nagy É N y—DK-i törés mentén az 
alsó- és középsőliász rétegek a dachsteinmészkő mögé vetődnek a hegy 
felé. Ezeknek a levetett rétegeknek márvány céljára való fejtését kísérel
ték meg, azonban sikertelenül, mert annyira összetöröttek, hogy még 
tág kürtők, erősen kidolgozott karsztvízjáratok is képződtek bennük. 
Még egy belső vető is van a lejtőn, amely mellett a felsőliász- és az 
alsódogger-rétegek zökkentek a liászrétegek mellé, mert ez új próbafejtés 
fölött a lejtőn már a magasabb Murchisoni- és a Humphriesianumos- 
rétegeket találjuk szálban egy elhagyott régi próbafejtésben, fedőjükben 
a tűzkőrétegekkel.

A  Nagypisznicehegy déli végét a keleti lejtőről fölkapaszkodó 
úttól kezdve a Pisznice-nyereg fölötti sziklákig É É K —D D N y-i ( 1 5— 
19 j°) és K D K —N y É N y - i(n o — 2900) törések közé fogva alsóliász vilá
gos testszínű mészkő alkotja, amelynek rétegei a Pisznice-nyereg fölötti 
sziklákban 360° felé 30°-kaí hajlanak. A  15 0— 19 50 csapású törés tovább 
húzódik a Kispisznice és Törökbükk nyugati mellékgerinceire, hatalmas 
peremi diszlokációt okozva azokon.

A  n o — 2900 csapású töréssel párhuzamosan még két törés észlel
hető a Nagypisznice keleti végénél délnek kiinduló mellékgerincen, me
lyek azt lépcsősen levetik. Az alsóliász-rétegek mindkét törés mentén 
keskeny csíkban 5 50, illetőleg 3o°-os északnyugati dőléssel föllépnek, 
megismétlődnek.

A  Nagypisznicehegy déli lejtőjén lévő nagy kőfejtők igen erős 
mozgások nyomait tárják föl. (1. tábla 4., 5., 6. ábra.) Jellemző azonban 
ezekre, hogy az itt észlelt törési vonalak mellett nem annyira függő
leges, mint inkább vízszintes elmozdulások történtek. A törések lapjai
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nem sírnák, hanem függőleges irányban erősen hullámosak (i. t. 6. á.), 
amelyen igen erős horizontális barázdák mutatják a rétegösszletek elmoz
dulási irányát. Különösen jól láthatók ezek a Fellegi (Fleischer)-féle 
kőfejtő alsó részébe vezető szoros úton, amelynek két oldalát az egymást

E
N

Hullámos lefutású törés a Nagypisznice déli lejlőjén levő FellegFféle kőfejtő bejárati 
szorosában a kísérő melléktörési síkokkal. A  rövid vonalkázással jelölt vonalak mellett

erős dörzsbreccia van.

'Wellenförmig ablaufender Bruch mit Nebenklüftung in der Eingangsschlucht des am 
südlichen Abhang des Nagypisznice liegenden Fellegi Steinbruches. An den dicht« 

gestreiften Linien befinden sich starke Reibungsbrekzien (Quetschfüllung).

keresztező igen különböző irányú és többnyire hajlott elmozdulási lapok 
alkotják, erős csúszási rovátkákkal. Azt a szorost az északi végén, mely 
a kőfejtőbe nyílik, hatalmas 120— 300° csapású s általában délnyugat 
felé 80— 85°-al hajló törés keresztezi (2. ábra), amely mellett a rétegek 
mintegy 10— í j  m szélességben igen erősen összetörtek (r. t. 4— 5. 
ábra). Ez a törés északnyugat felé több kőfejtő hátsó falát alkotva,
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3. ábra. — Figur 3.

Hullámos lefutású töréslap a Nagypísznice déli lejtőjén levő egyik »márványfejtő« 
hátsó falán erős szintes csúszási barázdákkal.

Wellenförmig ablaufende Bruchfläche, mit starken horizontalen Rutschstreifen an der 
hint*ren Wand eines der »Marmor«=Steinbrüche des Südabhanges von Nagypisznice.

12 — Középső liász. táblás mészkő <a gerecsei márvány).
Mtttelíias. gebankter Kalkstein íGerecse'er Marmor), 

ti — Feísőliász, agyagos, gumós mészkő.
Oberlias, toniger Knollenkalk.

még többször is felszínre jut (i. t. 6. á.), ahol annak hullámos lefutását 
és a vízszintes elmozdulások nyomait igen jól észlelhetjük. Az egyik 
kőfejtőben az elmozdult rétegek gyenge flexúrás meghajlását is láthatjuk 
(3. ábra). Ez a nagy törés is ahhoz az É N y—D K-i csapású törésrend
szerhez tartozik, amelynek kilépéseit a Nagypisznice ÉN y-i lejtőin 
figyelhetjük meg (1. ábra). A  Fellegi-féle kőfejtőtől kelet felé lévő 
kisebb kőfejtő hegyfelőli falában a középső- és feísőliász határán lankás, 
345° feié 3 5°-al hajló lapos vető van, melynek vetőlapját kakit kérgezi 
be. A  lejtés irányában történt erős elmozdulást csúszási rovátkák mutat
ják az elfent kalcitkérgen. (4. ábra.)

A  morfológiailag is három részre tagolt Nagyeménkes— Törökbükk 
— Kispisznice gerincét hegyszerkezetileg is három rög alkotja. A  törések 
a nyergeken haladnak keresztül, amelyek mentén a Törökbükk kettős 
röge az Eménkes és Kispisznice közé zökkent. Ezenkívül a Törökbükk 
két kúpját is törés választja el egymástól. A  Kispisznicét csak dachstein- 
mészkő alkotja, míg a Törökbükkön az alsó- és középsőliászt is meg
hagyta a denudáció s a középsőliászt 50 felé 20°-os dőléssel régi, elha-
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Laposabb velő a Pisznicehegy déli oldalán (evő egyik nagy kőfejtő hátsó falában. 

Flach verlaufende Dislokation (Verwerfung) an der hinteren Wand eines der grossen 
Steinbrüche des Pisznice^Berges, an dessen Südseite.

f3 =  Középső íiász mészkő.
Mittellias, Kalkstein.

I3 =  Felsőliász gumós mészkő.
Oberlias, Knollenkalk, 

b =  H. bifrons rétegek.
H. bifrons-Schichten.

N =  A Phylloc. Nilssoni-t tartalmazó rétegek.
Phylloc. Nilssoni enthaltende Schichten, 

r Gr. radians^os rétegek.
Gr. radians^Schichten. 

d, Alsódogger, gumós mészkő.
Unterdogger, Knollenkalk.

gyott kőfejtő fel is tárja. A  Nagyeménkes csúcsán szintén megvannak az 
alsó- és középsőliász-rétegek. (7.)

A Törökbükk—Kispisznice-gerincet úgy nyugat, mint kelet felé ha
talmas törés szegélyezi. A  nyugati oldal törése a Nagypísznicéről húzó
dik át, közben érinti a Kispisznice lejtőjét is, az alsóliász-mészkő kis 
foszlányát vetvén a lejtő alján a dachsteinmészkő mellé. E levetett réte
gek 2750 felé 50°, illetőleg 2900 felé 58°-kal dőlnek.

A Törökbükk északnyugati oldalán a két mellékgerincet júra- és 
neokom-rétegek alkotják és ezek úgy fekszenek a vető mentén a dach
steinmészkő mellett, hogy a Törökbükk gerincéről völgynek haladva, 
mindig fiatalabb képződmények következnek egymás után.

A középsőliász-fejtőtől nyugatra, még a tető sombokros részén, a 
Posidonomya radiata G  d f. apró, főleg embrionális héjaival zsúfolt, 
igen szívós, szemcsés mészkő padjait szálban 300° 2 10 dőléssel,
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majd fekvőjében sárgás testszínű liász-rétegek után, körülbelül 480 mé
ter magasságban, a dachsteinmészkövet találjuk a felszínen, mely a mel
lékgerinc északi oldalán kis sziklafalat is alkot. Ezután van a nagy pe
remvető, mely alatt ismét a posidonomyás mészkő és újabb lépcsős vető 
után a „humphriesianumos“  szint szívós, gumós padjai következnek 
2700 550 hajlással. Fedőjükben a tűzkőrétegek következnek, melyeknek 
vastag murvája a gerinc nagy részét borítja s elfödi a szálban álló 
idősebb dogger gumós mészkőrétegeket.

A tűzköves lejtőszakasz alsó részén egy cserkészút körül a tűzkő
gumós ox/ord-mészkő rétegeit találjuk, majd a fedőjében sárga- és vörös
foltos gumós, agyagos mészkő alakjában az acanthicumos rétegeket. 
Fedőjükben a titon lilafoltos, vastag padjai következnek, melyek hatal
mas táblákra töredezve, födik a lejtőt 280°, 2900 20— 30° hajlással és 
kisebb törés után a lejtő alacsonyabb részén 3 1 20 55° hajlással. A  mind
össze 1.5 — 2 méter vastag rétegcsoport a lejtővel csaknem párhuzamosan 
dőlve, viszonylag sokáig észlelhető a felszínen. A  titonrétegek után a 
lejtő erősen ellankásodik, glaukonitos, breccsás szürke mészkő darabjai, 
majd ezekután törmelékben neokom-márga következik, csaknem az 
erdő széléig.

A déli mellékgerinc szelvénye közel azonos az előbb ismertetettel. 
Csak ennek déli lejtőjén már a felsőliász keményebb padjai is megjelen
nek a felszínen és egy kis kutatógödörben észlelhetők az alsódogger leg
mélyebb rétegeivel együtt. A  lejtő alján, a gerincorron neokom-márga és 
fönt a tető szélén, a vető mellett itt is posidonomyás mészkő van.

Ezt a mellékgerincet is több, délnyugat— északkeleti irányú törés 
szeli át és veti el lépcsősen a képződményeket.

A  Nagyeménkes déli lejtőjén, az Atlantica nagy dachsteinmészkő 
fejtőjétől keletre kis padka van, amelyet ÉNy-—D K-i vető mentén a 
dachsteinmészkőnek támaszkodó alsódogger-mészkő és tűzkőrétegek 
alkotnak 285° 550 dőléssel. Ez a vető a Törökbükk—Nagveménkes- 
nyeregnek tart.

Ha a Nagy- és Kispisznice, Törökbükk, Eménkes környékének tö
réseit koruk szempontjából vizsgáljuk, úgy arra az eredményre jutunk 
itt is, hogy a D N y—ÉK-i főtörések az idősebbek s az általuk kialakított 
térszint módosították, dolgozták ki részleteiben is az azokat harántoló 
É N y—D K-i törések. Részletes képet természetesen csak az egész hegység 
tüzetes átvizsgálása után lehet nyújtani.



TÁBLAMAGYARÁZAT TAFELERKLÄRUNG

1. Nagy „márvány“ -fejtők a Nagypisznice déli lejtőjén; k. 1. — középsőliász mészkő 
(a „márvány“ -f ejtés tárgya); f. 1 . =  felsőliász gumós, agyagos mészkő; b. =  
„H. bifror.s“-rétegek; a. d. =  alsódogger gumós mészkő.

Grosse „Marmor“-brüche am Südabhang des Nagypisznice Berges; k. 1. =  Mittel- 
Liaskalk Marmor); f. 1. =  Oberlias, Knollenkalk; b. =  „H. bifrons“ -Schichten; 

a. d. Unterdogger, Knollenkalk.

2 . Középső- és felsőliász-rétegek a Nagypisznice déli nagy fejtőjében; 12 — középső
liász mészkő; 1 3  ~= felsőliász mészkő; b. =  bifrons-rétegek, felső részükben a i  

keményebb vékony mészkőpad; dt — alsódogger gumós mészkő.
Mittel- und Oberliasschichten in dem grossen „Marmor“-bruch am Südabhang 

des Nagypisznice Berges; 12  =  Mittelliaskalk ( =  Marmor); 13  — Oberlias, toniger 
Knollenkalk; b. — Bifronsschichten mit 2  dünnen, zähen Kalkschichten im oberen 
Teil; dt — Unterdogger, Knollenkalk.

3 . A Nagypisznice látképe délnyugat felől, Felsővadácstól nézve.
Der Nagypisznice Berg von Südwest gesehen.

4 . Nagy vetődés mentén erősen összetört középső-liászmészkő a Fellegi-féle „már- 
vány“-fejtőbe vezető szoros keleti oldalán.

Stark zertrümmerter Mittelliaskalk entlang einer Dislokationslinie an der Ost 
seite des Eingangschlucht in den Fellegi’schen „Marmor“-bruch, am Südabhang des 
Nagypisznice Berges.

5 . Ugyanaz, a bejárati szorosát nyugati oldalán. Középen a berajzolt vető mentén 
erősen összetört középső-liászmészkő, jobbról az ép, jól rétegezett padok.

Dasselbe, an der Westseite der Eingangschlucht. In der Mitte entlang der ein
gezeichneten Verwerfungslinie die zertrümmerten Kalkschichten, Rechts die unge
störten Mittelliaskalkbänke.

6 .  Hullámos lefutású törésvonal a Nagypisznice déli lejtőjén lévő kőfejtőben, erős 
vízszintes csúszási barázdákkal.

Wellenförmig verlaufende Dislokationslinie, mit starken horizontalen Rutsch 
streifen, im Steinbruch am Südabhang des Nagypisznice.

7 . A Konkoly-féle „márvány“ -fejtő É-i falán látható vetődés; 12 =  középső-liász
mészkő; 1 3  =  felsőliász agyagos, gumós mészkő; dt =  alsódogger gumós mészkő.

Die an der Nordwand der Konkoly’schen „Marmor“-Grube sichtbare Verwer
fung; 12 =  Mittellias, Kalkstein; 13  =  Oberlias, toniger Knollenkalk; dt =  Unter

dogger, Knollenkalk.

4 . 5. 6. 7.


