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Felvételi munkámmal ezúttal az 1913—-15. évi felvételeimhez csat
lakoztam. Dél felé a Nasenstein (ívlak 1353 m) hegycsoport vízválasztó 
gerincéig, nyugaton pedig a Szadecki vnh— Mihalkova— Szibenicsna-- 
Obrubena gerincig haladtam. Észak felé újra bejártam az 1913-ban tér
képezett területnek egy részét, hogy az . időközben tisztázódott elvek sze
rint az esetleg szükséges javításokat és pótlásokat eszközöljem.

A  bejárt terület a Rajec patak völgyrendszeréhez tartozik és rész
ben annak a nagy ki terjedésű neoltomkor! márgaterületnek egyik tagja, 
mely a Mincsov és Ivismagura érintkezési övében fellépve a túróéi me
dence peremétől DNy-ra a Vág völgye felé húzódik, részben pedig már a 
Mincsov hegységnek abba a területébe esik, hol a redők fölszakadva pik
kelyekben borulnak egymásra.

Jellemzők a területre a szélestalpú, meredeklejtőjű völgyek és a 
magas, csipkésélű gerincek, melyeket a triaszkori mészkő- ill. dolomit- 
takaró foszlányai koronáznak. E  triaszkori takaró alól fakadó bővizű for
rások nagy patakokat táplálnak, melyek felső szakaszaikon sebesen ro
hannak alá, alsó szakaszaikban pedig a feltöltött völgytalpakba nagy 
kanyarokat vágnak, a rajeci medencén keresztül a Vág felé haladó út
jukon.

E vidék g e o l ó g i a i  f e l é p í t é s é b e n  ugyanazok a képződ
mények vesznek részt, mint amelyek a közvetlenül csatlakozó területeken 
ismeretesek. Délen a neokomkori márga és az erre. települő ú. n. „choos- 
dolomit“ és mészkő uralkodnak, míg északabbra a jura- és felsőtriaszkori 
rétegek is a felszínre bukkannak. A  déli határon, a Potok völgyében (a 
Pravmankanak a Gerstberg alól kiinduló baloldali mellékvölgye) kibuk
kanó jura- és triaszkori rétegek a völgy alsó végén ismét a neokomkori 
márgarétegek alá merülnek.

A  triaszt az alapdolomit (Frivaldi völgy), a takaródolomit és 
mészkő, továbbá a tarka keuperpalák és homokkövek meg kösszeni rété-
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gek képviselik. Jurakoriak a foltosmárga, a nagy elterjedést! tűzköves 
margók és mészkövek, továbbá mészmárgálk. A  neokomba tartoznak az 
ismeretes szürke márgák a mélyebb szintjeikbe települt mészkövekkel. 
Végül Facsikó község tőszomszédságában, a patak éles könyökhajlatának 
partjain eoeénkori konglomerátum, palás agyag, dolomitmurvás homok 
és homokkő váltakozó rétegei figyelhetők meg. K ö v ü l e t e k e t  a taka
rómészkőből, a kösszeni rétegekből, a vörösjűrakari mészkövekből (Bábun 
völgye) és a neokomkori márgából gyűjithettem, amelyek azonban álta
lában igen gyéren és rossz megtartási állapotban vannak.

A  triaszkori takarómészkövekből: a Nasenstein (Klak) alatti kat
lanvölgyben a neokomkoi'i márgán ülő két magános sziklatömb kiseb
bikéből több kagyló és braohiopodatöredék közt egy Rhynchonella sp.. 
továbbá krinoida-nyéltagok kerültek elő; a nagyobbik sziklatömb szürke 
mészköve egyéb kövületnyomofcon kívül sok korallt és krinoidát azonkí
vül Cidam-tüskéket tartalmaz. A  Hubocetől É-ra fekvő völgy mészkő
rétegeiben is egy Cidaris-kőmagot találtam.

A  vörösjurakori mészkőből a Ribna völgy jobb oldalán Ammonites- 
és Belemnites-töredéket, máshol felsőjurakori Ap%c/í«s-töredékeket gyű j
töttem.

A  neokomkori márga rétegeiben csaknem mindenütt volt néhány 
kövület található; így a Hasenstein alól kiinduló Szucha patak völgyéből 
Holensteplianus (Asteria) sp. és Hoplites sp., a Na-Djelről Terebratulina 
sp., Hoplites sp.. Aptychus sp., a Konceina ég; Bukovina lejtőin is 
Aptychus sp. volt gyűjthető.

Az eoeénkori rétegekben semmiféle szerves maradványt nem sikerült 
lelnem.

Felvételi területem h e g y  s z e r k e z e t i  v i s z o n y a i  annál 
érdekesebbek.

A  neokomkori márga egységes, összefüggő vonulata —  bár sokszor 
másodlagosan elég erősen de nem oly mélyrehatóan gyűrött, hogy az idő
sebb rétegek is a felszínre bukkannának alóla —  alapjában egy széles, 
nyugat-keleti tengelyű szinklinálist alkot. Legnagyobb szélességét éppen 
a Nasenstein (Klak)-nál éri el. Míg kelet felé a hegygerincek élére emel- 
kedig föl s csaknem antlikinálisha megy már át, addig nyugat felé a 
szinkliná.lis északi szárnya a nagykiterjedésű ,.chocs“ dolomit és mészkő 
takarója alá merülve a mélységbe sülyed. A  szinklinális keleti, a turóci 
medence és >a Pravnanka völgy közé eső szakaszában a lapos szinklinális 
magasan fölemelt rétegein, a legkiemelkedőbb gerinceket és csúcsokat 
alkotva mintegy „nyomtatódként (V e t t e b s ) a „chocs“ -dolomit- és 
mészkő takarónak csak egyes kisebb-nagyobb rögei, foszlányai ülnek, a 
Rajec patak völgye mentén azonban, az itt nagyjából északnyugat felé
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hajló neokomkori rétegek, egy élesen feltűnő I)L)Xv— ÉÉK-i irányú tö
résvonal mentén, & nagy kiterjedésű, összefüggő egységes takaró alá 
merülnek.

Észak felé, a. FoCiSera-völgytől kezdődőleg, felszakadt az idősebb 
rétegeket beborító neokomkori rétegek burka és erősebb gyűrődések, 
törések eredményeként megjelennek a jura- és triászkori rétegek először 
a völgyek lejtőin, később a gerinceken is. Ez a nagy kiterjedésű ,,ahoes“ 
dolomit- és mészkő takaró •—  ellentétben /a /külső ' megjelenésűkben is 
takarójellegű apróbb foszlányokkal —  több szakaszán elveszti takaró- 
jellegét. Lesülyed a völgyek talpának szintje alá, a fekvőjében lévő 
neokomkori rétegek csak itt-ott bukkannak ki alóla a felszínre, ellenben 
a tiranszgredáló eocénkori tenger konglomerátumai nagy területen rakód
tak le reája s hatalmas vastagságban borítják.

Az eredetileg egységes takarót, —  csakúgy, minf a szomszédos 
területet, —  törések, vetődések tagolják egyes részekre s nagyban hozzá- 
járúlnak a takarójelleg eltüntetéséhez. A  fehér brecosás majd ép dolomit 
és szürke mé-szkövek tarka összevisszaságban foglalnak helyet egymás 
mellé vetődve. Ezek a törések beletartoznak abba a törési rendszerbe, 
mely az egész Északnyugati Kárpátokat behálózza s mely annak tér
színi kialakulására döntő befolyást gyakorolt. A  fő törésvonalak iránya 
nagyjából észak-déli, pontosabban ÉÉK— DDNY-i, míg a reá derék
szöges nyugat-keleti irányúak már kisebb jelentőségűek. Az É É K - - 
DDNy-i fő törésvonalak egyik legjelentősebbike az, melyet a Rajec- 
patak völgyének jobb oldalán a neokomkori márga és. a takaró ,,chocs‘ ‘- 
dolomit egyenes lefutású határvonala oly élesen kifejezésre juttat. Dél
nyugati egyenes folytatása ez annak a nagy törésvonalnak, melynek 
mentén a Mincsov északnyugati oldalán fellépő üledékes öv külső része 
leszakadt s a mélységbe sülyedt és amely törésvonal tovább húzódik a 
Kisfáira (Fátrakriván) északi peremén is.1) Ezt a törésvonalat jelzik 
mindkét maghegység ÉNY— D K -i irányú mellékgerinceinek a medence 
felé, illetve a szirtöv felé néző meredek homloklejtői, de hasonló mere
dek homloklejtők jelzik lefutását Faciskó és Friva-ld között is.

Ha nem is ily szembeszökő a többi, ezzel párhuzamos törésvonalat 
mégis több-kevesebb bizonyossággal nem egyet lehet kinyomozni. I ly  
törésvonalat jelez az a júrakori tűzköves mészkő alkotta meredek fal, mely 
a Revan-nyereg nyugati oldalán az országút fölött észak-déli irányban 
húzódik s mely dél felé a Bärengrund felső szakaszán is követhető egy 
darabig. A  Gerstbergtől kiinduló gerinc élét neokomkori márga alkotja s

í ) V. U h l ig : Geologie des Fátrakriván-Gebirges. Denksekr. d. k. k. Akad,
der W iss., matk.-naturwiss. Cl., Wien, Bd. L X X II.
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ugyanezek támaszkodnak a meredek fal lábához is az országút fölött, míg 
közbül a tűzköve« júrakori mészkövek foglalnak helyet. Északi folyta
tása elvész a feltárás nélküli terepben.

Egy hasonló irányú törésvonalra utalnak a Frivaldi völgybe balról 
torkoló Yeidmár-patak völgyének kétoldali lejtőin, valamint a Kukla—■ 
Staviance gerincen észlelhető rétegzavarok. A  Bukoviná-tól észak felé 
mind magasabbra emelkedő júrakori rétegek a Kukla nyugati, széles- 
hátú mellékgerincén kúpszerűen fölemelkednek, miáltal a felszínre buk
kannak a tarkakeuper vörös palás agyagrétegei is. A  Kukla meredek lej
tőjű, 966 méter magas gerincét északnyugati dőlésű, júrakori tömött fol
tos mészmárgák alkotják, melyek alól kevéssel a 753 méteres nyereg 
fölött böaszeni palás márga és sötét agyagpala, majd a Staviance lejtőin 
a tarkakeuper rétegei jutnak felszínre. A  széles völgyfejnek fiatal feny
vessel beültetett lejtőin azonban egymással többszörösen váltakozó vonu
latokban észlelhetők a kösszeni és keuperkori. agyagpalák meredeken föl
állított rétegei. A  nagyobb nyomásnak kitett helyeken a plasztikus palás 
agyagrétegek többször elfenődtek, kihengerlődtek, vagy a lejtőt vastagon 
borító finom lejtőtörmelék fedi el azokat, hogy kinyomozásuk a fiatal, 
sűrű erdő vagy rétek (alatt sóik fáradsággal jár. A  Staviance— Precsna 
gerincében még láthatók a vögyben keletkezett erős gyűrődésnek nyomai, 
amennyiben a gerincélet alkotó júra- és neokomkori rétegek 55°— 70° átla
gos DKy-i dőlés mellett erősen gyűröttek, préseltek.

A  Hepnár-völgy jobboldali, nemkülönben a Yeidnar-vögy baloldali, 
már a Frivaldi völgybe hajló lejtőrészlete alján hatalmas júrakori 
mészkőísziklákal látunk. Ezek a Kukla és Yrh Uszki lejtőin tovahú
zódó és összefüggő sziklafalat alkotó vonulatból származnak, abból a törés 
mentén leszakadtak s folytatásuk alámerült.

A  Rajec-patak völgyének baloldalán a „clhoes“ takarót hasonló- 
képein számos törésvonal szeli keresztül. Itt az É-i, illetve ÉÉK- - 
DDMy-i és K — My-i irányú törésvonalakhoz még ÉN y— DK-iek is járul
nak s a terület fölépítését még bonyolultabbá teszik.

A  „chocs“ takarót egy hatalmas északkelet-délnyugati törés szeli 
keresztül s ennek mentén a fekvőjében meglévő neokomkori márga kes
keny sávban a felszínre kerül. Facskó község északi végénél, a Medvedja 
alatt haladó mellékvölgynél kezdődik ez s innen ia Na Huboce és Grunj 
között lévő nyerget, a Mihalkovec délkeleti lejtőjén pedig egy mindin
kább elkeskenyedő padkát alkotva, a Szádeczki vreh alatt lévő völgyfőbe 
húzódik, hol véget ér. Kincs kizárva, hogy itt bizonyos fokig tektonikai 
„ablak“ -kal is van dolgunk, mert különösen a neokomsáv északi végén 
erre engedne következtetni a takaró rétegeinek a márgától minden irány
ban elfelé irányuló dőlése. Máshol azonban, s már a falu feletti része
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ken is, de még kifejezettebben a Szádeczki vrh-hez fölnyúló völgy bal
oldali lejtőjén végigfutó padkán a neokomkori márga kifejezetten a dolo
mit, illetve mészkőrétegek közé van ékelve.

A  Grunj, nemkülönben a 726 méteres kúp, valamint az északkelet 
felé tökintő meredek lejtők dolomit- és mészkőrétegei jól láthatóan a 
neokomkori márga alá dőlnek úgy, hogy azt tartom valószínűbbnek, hogy 
a márga egy törési mentén került a felszínre s az erózió feltárási munkája 
ez esetben csak nagyon másodrendű szerepet játszik. A  takarónak a Szá
deczki1 vrchtől Sujáig terjedő szakaszában a mélyebb rétegeket alkotó 
világosszürke, majd vörhenyes mészkő és á magasabb szinteket (köz. és 
felső triász) képviselő fehér mészkő és fehér cukorszövetű dolomit, vala
mint ennek breccsáe félesége többszörösen váltakoznak egymással.

A  nyugat-keleti töréseik mentén elvetődött részeket az ÉÉK— 
DDiSTy-i főtörések újból kimozdították helyükből s megváltoztatták 
előbbi dőlésüket. Facskó környékéin a dolomit és mészkő rétegeinek dőlése 
általában ÉK-i, de É-i, Iv-i s ÉlSTy—i is észlelhető nem egy helyen.

A  töréseik keletkezésének idejét csak megközelítőleg tudjuk megálla
pítani. Az bizonyos, hogy a takaró mozgása a felsőkrétában vagy az 
alsóeoeénben történt, mert az eocén konglomerátuma már transzgredál a 
„chocs“  dolomit és mészkő rétegein s anyaga túlnyomórészben éppen 
abból való.

De itt Facskó körül, miként azt már a túróéi medencéiben is kimu
tattam,1) nagyszabású eocén utáni mozgások jeleit észleljük. A  Facskó 
körüli kis tágulatban ugyanis a völgy baloldalán lévő erős beöblösödés 
meredek lejtőinek alján oecénkorú konglomerátum és agyagrétegekkel 
váltakozó homokkő fordul elő. Ezek a rétegek a lejtő felső részét alkotó 
dolomit- é,s mószkőrétegefcnek aládőlnek, azaz a takaró pikkelyesen fel
tolódott az eocén rétegekre. A  homokkőrétegek a Grunj K-i lejtőjén annak 
egész hosszában végig követhetők s csak a Deményi szoros előtt ékelőd
nek ki a fekvőjét alkotó dolomitbreccsa és ai takaró dolomitja között.

Ez tehát újabb világos bizonyítéka a paleogénnál fiatalabb mozgá
soknak, amire nézve különben már Trencsén és Ruttka mellől is kézzel
fogható bizonyítékaink vannak. Hogy azonban a neogén elején beállott 
nagy mozgások, vagy pedig a Ruttka melletti pliocén(?)-kori édesvízi 
mészkövet megbillentő posztpliocén mozgások eredményezték-e iá takaró 
rétegeinek az eocénkori rétegekre való tolódását, arra egyelőre közelebbi 
adataink nincsenek. Csak valószínűnek tartom, hogy nem a legfiatalabb 
mozgások idézték elő e feltolódást. i)

i) Vigh : Földtani megfigyelések Nyitra, Turóc és Trencsén vármegyék határ- 
hegységei között. (Földtani Int. évi jelentése 1914-ről.)


