
b) Az Északnyugati Kárpátokban.
5. Előzetes jelentés a Kiskárpátok déli felében végzett földtani

kiegészítő felvételről.

T oboeffy Géza dr.-tól.

(Egy táblával és öt szövegközti ábrával)

Igazgatóságom megbízásából az 1915. évben a Kiskárpátok terü
letén dolgoztam. A  pernek-modori vonaltól délfelé haladva, három hónapi 
munkával sikerült a Bazin— Borostyánkő— Pernek, 12. öv, X V I . rov.. 
D K  jelzésű, l:25.000-es méretű térképlapot csaknem teljesen befejeznem.

Munkaterületemre dr. L óczy L ajos igazgató úrral és ifjú L óczy 
L ajos  dr. barátommal együtt indultunk el, hosszabb ideig közösen ex- 
kurálva, részint hogy a területről áttekintést nyerjek, részint hogy össze
hasonlítások útján a Kárpátok geológiájának egyes bizonytalan pontjaira 
világosságot derítsünk.

Ifjú dr. L óczy innen felment a Kiskárpátok É-i felébe, hogy meg
kezdett munkáját folytassa, az igazgató úr pedig még néhány napig 
velem tartott, irányítással és oktatással látván el további teendőimben. 
Xagybecsű utasításait és szíves fáradozását ez úton is nagyon hálásan 
köszönöm.

E  terület geológiai viszonyait már számosán feldolgozták, azonban 
a különböző autorok, noha a geológiai határok megállapításában csak
nem teljesen megegyeznek, amit a pedáns és körültekintő munkának kell 
betudnom, nagyon eltérő nézetet vallanak a formációk korát illetőleg.

A z eruptivum taglalásába egyikük sem bocsátkozik (kivéve a spe
ciális műveket!), de annál több megvitatandó nézeteltérés állott elő az 
üledékes kőzetek korának megállapításánál. Nemcsak a mészkövek, hanem 
a kvarcitok és érchordó palák felől is sokféle vélemény alakult ki.

Ennek a bizonytalanságnak okát a kövületek hiányán kívül főleg 
a tektonikai viszonyok elhanyagolásában keresem.

Noha elismerem, hogy tisztán ezen az alapon, melyben a fantáziá
nak oly tág tere nyílik, teljes bizonyossággal geológiai sorrendet meg
állapítani nem lehet; mégis, épen mert nincsen kövület, fontos módszer-
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nek kell tekintenünk a képződmények időbeli egymásutánjának rögzí
tésénél.

Tény, mint azt már előttem többen tapasztalták, bogy a Kiskár- 
pátok déli felében úgyszólván sehol sincsenek kielégítő feltárások, me
lyekből a települési viszonyokra biztos következtetést vonhatnánk s hozzá 
az erős tektonikai mozgások mindent össze-vissza gyűrtek és vetettek. 
Nagyobb terület alapos áttekintése azonban pótolja ezeket a hiányokat.

Megfigyeléseim, habár Stur D., A ndrian és Paul talán már kissé 
lejárt felfogását részben igazolják is, leginkább V etters és Beck mono
gráfiáját fedik. Megjegyzem azonban, hogy a BucK-től megállapított 
hegysz érkéz éti viszonyokat nem találtam beigazoltaknak, sem valószí- 
nűeknek.

Nem akarom magamat egyik tanulmánytól sem befolyásoltatni, de 
nem térhetek ki egyes olyan dolgok megvitatása elől, melyeket különben 
maguk a szerzők is nyilt kérdésnek hagytak, vagy csak fentartással 
közöltek.

Mint kezdő felvevő geológusnak valóban nehéz dolgom volna, ha 
járatlan ösvényt keresnék ott, ahol előttem oly jeles szakemberek dol
goztak, mint Stur, K ornhuber, A ndrian , Pettko stb. stb. A lig  is közöl
hetek nagyobb fontosságú megfigyeléseket, melyeket fentiek egyike- 
másika észre ne vett volna s így csupán arra szorítkozhatom, hogy eltérő 
véleményeiket legjobb tudásom szerint összeegyeztetve, a saját felfogásom 
alapján állítsam be.

Munkámat Pozsonytól kiindulva észak felé akartam folytatni, hogy 
majdan a pernek-modori vonal mentén ifj. dr. L óczy LAjos-sal, ki észak
ról dél felé halad, együttesen járhassuk be érintkező területeinket; azon
ban a Pozsony körüli katonai erődítések miatt erről a szándékomról 
le kellett tennem. íg y  tehát kénytelen voltam a Pozsony fölötti térkép
lapot munkába venni.

A z időjárás kedvezett s be is végeztem a Vernek— Modor— Bazin—  
S tóm fa— Lozornó közé eső területet, csupán Szt.--György közvetlen kör
nyéke maradt bejáratiam Meg kell jegyeznem, hogy a felvételi terüle
temre eső sík vidék áttekintését szándékosan hagytam későbbre, mert a 
jelenlegi magas kocsibérek mellett lehetetlen volt a hegyvidéki munkát 
miatta háttérbe szorítani.

Amúgy is célszerűbbnek vélem, már az egyöntetűség miatt is. hogy
csak az egész hegyvidék térképezése után járjam be a környező síkságot.

*

Az idén felvett terület főtömegét eruptiv és kontakt képződmé
nyek alkotják s csupán nyugati felében válnak az üledékes kőzetek 
uralkodóvá.
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A  gránit két jól elhatárolt tömegben lép fel s az ú. n. modori és 
pozsonyi magvakat alkotja. A  két tömzs kőzete anyagában eltér egymás
tól. Megdönthetetlen típusokat nem lehet megállapítani, csupán azt állít
hatom, hogy az északi, vagyis modori gránitvarietás durvább szemecs- 
kéjű és több színes alkotórészt tartalmaz, mint a pozsonyi. Kivételek 
természetesen vannak.

Ezt a két gránitterületet egy teknősen közbetelepedett pala- és 
gneisz-zóna választja el egymástól, melynek hossztengelye kb. D K —  
É N y-i irányú és Bazintól Konyha felé húzódik.

A  gránit kitörése a zöldpalák képződése után történt, mert ezek 
tele vannak gránit (főként pegmatit) telérekkel, sőt helyenként el is 
vannak gránittal borítva. Ha a palák keletkezését a devonba helyezzük1) 
és a legrégibb erupciót közvetlenül a devon után tesszük, úgy a tenger
ből kiemelt térszínen a karbon hiányozhatik; a sivatagi képzŐdésű perm- 
kvarcit és homokkő azonban zavartalanul előállhatott volna.

Valódi triász meszeket szintén csak a hegység felső, északi részé
ben lelünk, s így azt következtethetjük, hogy a Kiskárpátok déli felére 
csupán a liász tenger transzgredált.

Legtöbb találgatásra a hegység belsejében levő elszigetelt mészkő
foltok adhatnak okot. Telepedési viszonyaikat nem egykönnyen lehet 
kifürkészni, de a látszat amellett szól, hogy ezek is a kvarciton rakódtak 
le, s abba mintegy bele vannak csomagolva. íg y  tehát ezek is permnél 
fiatalabb képződmények. Kövületeket még csak nyomokban sem talál
tam bennük s csupán a kőzet habitusa enged arra következtetni, hogy 
a ballensteini mészkő legalsó szintjével azonosak, mely mintegy a leg
felső triász és az alsó liász közötti átmenetet alkotja.

Ha lényeges jelenségnek tekintjük az erupciós kőzetek metamor- 
fizáló hatását, úgy azt kell felvennünk, hogy mivel a kvarcitok és 
mészkövek elváltozva nincsenek, a gránit vagy nem tort a felszínre, csu
pán földalatti lakkolitokban terülve szét (melyeket a későbbi vetődések 
és a denudáció emeltek felszínre), vagy pedig hogy a kvarcitok és mész
kövek csak a gránit kitörése után képződtek.

Szóval ebből a negativ adatból oda jutunk, hogy, habár a kitöréses 
kőzetek korát nem lehet, de nem is szabad geológiai korokhoz kötnünk; 
a Kiskárpátok gránitja mindenesetre praepermi korúnak veendő s így i)

i) Meg kell jegyeznem, hogy dr. Páuty  Mór főgeologus űr néhai Pethö KÄ- 
rölty gyűjtéséből Arad-megyéből. Menyháza Rnzsi-Bach-ról, tökéletesen azonos palá
kat permnek. mások pedig ugyancsak ilyen palákat a Szepes-Gömöri Érchegységben 
karbonnak tekintenek. Kövületek hijján tehát egyelőre Lóczy' igazgató űr felfogásá
hoz ragaszkodva, a szepes-gömöri ..devon palákkal“ azonosítom őket.
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a devonpaláknál fiatalabb kőzetek anyagbeli elváltozását egy fiatalabb 
és pedig liász utáni, másnemű vulkánikus kőzet kitörése idézte elő, mely 
kőzet azonban csak helyenként nyomult felszinre.

Hogy ezek a későbbi erupciók valóban megtörténtek, eklatánsán 
bizonyítják a modor-harmóniai, dubovai és perneki szegélyeken található 
bokkák és kürtőcskék, melyeken egy fiatal melanokrát kőzet bukkant 
napvilágra.

Ez a diabázra emlékeztető kőzet a zöld palában áttörve lokálisan 
még a mészköveket is átalakította (magnezitesedés).

A  gránit, noha a gyűrődésben passziv módon szintén részt vesz, 
néhány rátolódástól eltekintve, sehol sem fekszik a mészkövek fölött, 
hanem abradált lakkolitok alakjában, mint centrális mag viselkedik, 
melynek apofizisei azonban a devoni zöldpalákat még átjárják.

A  gránit leggyakoribb típusát, mely főleg az ú. n. „pozsonyi grá
nitmassza‘-Y& jellemző, következőkben vázolhatom:

A  kőzet elegyrészei határozatlan körvonalakkal folynak össze. Alap
színe a chloritosan elváltozott földpátoktól halaványzöld. A  fehér, vagy 
kékeszöld földpát alapanyagban a pegmatitoknál néha fillér nagyságú 
muszkovitlapocskák vannak elhintve, melyek rendszerint többé-kevésbbé 
réteges szerkezetet idéznek elő. Egyes helyeken a muszkovit pálmalevélre 
emlékeztető elrendezésű, sugaras komplexumokat alkot (Pozsony, Königs
berg, Mittelweg). Ugyanitt típusos írásgránitot is találhatni, de csak 
igen elvétve.

A  pozsonyi gránitban zárványként látszólag egyéb, ritkább szili- 
kátok is előfordulnak. Még friss törési felületen is zsíros tapintású, a 
muszkovitból dinamometamorfózis (?) útján átalakult szericitből. Kvar
cot csak alárendelten tartalmaz. E gránit murvája és homokja fehér, 
vagy zöldesfehér.

Ezzel ellentétben a modori gránit, főleg az „A m  Sand“ villatele
pen található, telve van sötét, színes alkotórészekkel, szemecskéi határozot- 
tabbak. Földpátja fehér, de a legkisebb elbomlás rozsdásra színezi; musz
kovit csak igen gyéren van benne, mert néha több milliméter vastagságú, 
szinte oszlopos kiképződésű biotitpikkelyek helyettesítik. Az egész kőzet
anyagnak mintegy felét teszik a színes alkotórészek. A  „sandi ' grá
nittól délre gránitszerű kőzet áll helyt (Várhegy, Unger-völgy), mely 
noha az erősen elmállott és átalakult pozsonyi chloritos gránitra emlékez
tet, metamorfizált zöld palának veendő, melybe a gránit magmája be
nyomult.

Ezt a kőzetet nevezem jelentésemben porfiroidnak, mert a Beck- 
től determinált porfiroidot mindezideig nem sikerült megtalálnom. A  
Harmóniai (Haupttalban) Fővölgyben nem régen utkavicsolásra egy grá-
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nitfejtőt nyitottak s benne teljesen a mauthauseni gránitra emlékeztető 
üde kőzetet ütöttek meg, mely azonban lényegileg a sandi típushoz 
sorolható.

A  két fentemlített gránittipns időbeli egymásutánját megállapítani 
nem volt módomban, de hajlandó vagyok azokat ugyanegy tartós erupció 
központi és övező fáciesének tekinteni.

Dr. F e e e n c z i  I s t v á n , ki tőlem északkeletre az Inovecben dolgo
zott, s e hegység gránitjait behatóbban tanulmányozhatta, úgy találta, 
hogy az én északibb fekvésű „ sandi‘ gránitom közel ugyanaz, mint 
az ő délibb gránitja, viszont a pozsonyi gránit tipusát északabbra találta 
meg. Ebből azt következtethetnek, hogy a centrális mag biotit-gránitból 
áll (modori. sandi gránit), míg a pozsonyi típusú muszkovit-gránit külső 
öv gyanánt veszi azt körül.

Kvarckiválást a pozsonyi gránitban is találunk, de sajátságos mó
don nem annyira szemecskésen, mint inkább telérekben, melyekre hajdan 
Limpak környékén, aranytartalmuknál fogva, bányásztak is.

A  gránitok majdnem mindenütt erősen gyűrtek s helyenként 
a nagy nyomás folytán annyira elváltoztak, hogy, mint azt a limpak- 
bazini szőlőhegyekben láthatjuk, ahol a felszínesen gyűrt gránit még 
nagy mértékben mállott is, gneiszszerűvé váltak s attól meg sem külön
böztethetők.

A  gneisz keletkezésére és mibenlétére is sokféle felfogás lehetséges. 
Hogy meddig terjed a préselt gránit határa, mikor tekinthetjük azt típu
sos gneisznak. s mikor megy át a gneisz a kristályos zöldpalák felé: 
nagyon is egyéni felfogás dolga.

Lehetséges, hogy csak dinamikai hatás alakítja át a lemezeit struk
túrájú gneiszt, az anyagában vele egyező gránitból, de az sincsen kizárva, 
hogy a hőnfolyó gránitmagma a kristályos palákból intruzió útján hozta 
létre ezt a közbülső kőzetfajt.

Hiszen az átmenet oly fokozatos a gneisz és a fölötte nyugvó kris
tályos őspalák között, hogy elkerülhetetlen az a kérdés, vájjon nem 
kalorikus és chemiai kontaktátalakulással állunk-e szemben ? Találtam 
olyan kőzetdarabokat, melyek a gránitból a paláig terjedő átmenet mel
lett szólnak.

Mindenesetre megnehezíti az átmenet alaposabb vizsgálatát, hogy 
ilyen pontokon jelentősebb ércesedések is fellépnek, melyek a kőzet jel
legét nagyon befolyásolják.

A  Bazinfürdőtöl É-ra eső Babahágón a gneisz hellyel-közzel alig 
tér el az ottani típusos timsós paláktól, melyekben, habár jóval szórvá
nyosabban, szintén találunk csillámpikkelyeket. Maga az itteni gneisz
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pedig vékonyan lemezeit agyagpalára emlékeztet, melynek réteglapjait 
dióbarna csillámpikkelyek födik.

Érdekes volna optikai és chemiai úton megkísérelni ennek a kérdés
nek megoldását.

Vissza kell azonban térnem a porfiroidnak nevezett közei változatra, 
melyet, mivel valójában mindkét kőzet sajátságait egyesíti^magában, a 
szerzők egy része arkózás homokkőnek, másik része gránitnak térképe
zett. Legtipusosabb és legjobban hozzáférhető a Várhegy (Harmónia) déli 
lejtőjén, melyet mély vízmosások szántanak végig.

Ezt a hegyet tekintélyes permi homokkőtakaró födi. Oldalában chlo- 
ritos gránitba mélyesztve régi aranybányák tárói nyílnak.

Alulról fölfelé haladva egész sorozatát gyűjtöttem a gránittól az 
arkóza homokkőig terjedő kőzeteknek melyeknek minden egyes darabja 
szericittel van bevonva. A  finoman leveles chloritpalától kezdve a gránit 
chloritos változatán át az erősen szericit-lepedékes homokkőig folytonos 
összefüggést, ugrás nélküli átmenetet találtam.

Nem állítom, hogy szintezni tudnám őket, hiszen ilyen törmelékkel 
telt árokban szálban álló kőzetet bajos találni, de minden valószínűség 
amellett szól, hogy ezek a darabok többé-kevésbbé átalakított zöld palá
nak a változatai.

Nagyobb ugrás itt csak a legkvarcosabb porfiroid és a tulajdonké- 
peni perm-kvarcit között észlelhető, amennyiben fölfelé a szericittartalom 
jelentékenyen csökken. Kiegészítheti megfigyelésemet az a körülmény is, 
hogy a cajlai Nagy kúpon felmeredő kvarcitsziklák alsó része ugyanilyen 
porfiroidszerű kvarcos kőzetbe megy át. Úgy hiszem, hogy a permi idő
szakban sziklákká kötődő homok nagy mennyiségű elbomló csillámanya- 
got tartalmazott, mely sajátságainál fogva elsősorban járult hozzá a 
kőzetképzéshez, míg a felsőbb rétegekbe mind kevesebb csillám elegyedett.

A  porfiroidon, bármennyire szemcsés legyen is az, a réteges struk
túrát fel lehet ismerni. A  modor-harmoniai körzetben található arany
bányák táróit nagy előszeretettel hajtották ebbe a kőzetbe, sőt felszines 
kutatások nyomai is sok helyütt találhatók, főleg a kvarcát sziklák 
lábában.

A  Várhegy omladozó tárnáit bejártam és nagyjában térképeztem 
is. Számos vetődés szakítja meg a hegy belsejét, úgy hogy a leghosszab- 
bik (139 m) dőlésirányú a ltár óban a lépcsősen leszakadt tömegek a kvar- 
citnak porfiroiddal való váltakozását idézték elő. Ez is egyik bizonyí
téka a szegélytörésnek, melyet a mellékelt térképre is% rávezettem.

A  mélyebben fekvő gránitot evvel a táróval nem érték el.
Egy másik elhagyott, kb. 70 m hosszú tárna gránitban halad annak
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csapásirányában. Valószínűleg a fentebb említett tárnát akarták vele 
megütni, mert arra derékszög alatt van hajtva.

Meg kell említenem, hogy porfiroidot csak ott találtam, ahol a 
valódi zöldpalák hiányzanak. Ez a körülmény a kettőnek azonossága 
vagy legalább is fáciesbeli analógiája mellett szólhat.

Különös érces palák fordulnak elő a Dolinki-hegy (Tor-hegy) töme
gében, átcsapva a Fővölgy túlsó felére is. Északabbra még a modo A  
„TJriház1-hoz vezető völgyben tűnnek fel. A  gneisz és a dioritos zöld
palák jellegeit viselik magukon. Vékony palás gneiszra emlékeztetnek, 
melyben lencsésen közbetelepedett ércesedések lépnek fel. Réteglapjaik 
szabálytalan pöttyökkel tarkázottak. Csilláinjai épp olyan világos dió- 
barna színűek, mint a babahágói gneiszéi. Alatta diorit- v. diabázfeltöré- 
sek láthatók, melyek az ércesedést előidézhették.

A  gneisz fölött, vele összefüggőn, de sokkalta nagyobb kiterjedés
ben, a devoni (?) palák telepednek tenyérnyi vagy vastagabb padokban, , 
helyenként pedig látszólag rétegzés nélküli sziklákat alkotva. Élénken 
emlékeztetnek a Szepes-gömöri Érchegység érces paláira, sőt valószínűleg 
azonosak velük.

Ahol nagyobb átalakulást nem szenvedtek, ott agyagosabbak, szür
kés színűek s vékony rétegeiket sötétebb színű hártyák határolják el. 
Úgy gondolom, ezt az intakt palát hívják a régebbi szerzők „ Urtonschie- 
fé r '-nek, míg a változott anyagú ősagyagpalákra különböző elnevezéseket 
használnak.

Valóban érintetlen devonpalákat csak a sióm fai Szán tóhegy É-i 
lejtőjén találtunk, másutt csak elváltozott módosulatait láttam. Ilyen pl. 
a kvarcfillit, melyet a modort Dolinhihegy és Trausnitk szőlők lejtőin 
gyűjtöttem. Az alapanyagot teljesen elnyomja a kvarckiválás, úgy hogy 
a zöldpala rétegei között néha valóságos honkordáns kvarctelérek jönnek 
létre. A  bazinfürdői Wagnerhegy felső szakaszában s a H oly vrch egy 
részén pedig a kvarcfillitekhez és gneiszhoz kötve asztalnagyságú szűr- 
le ésf ehér, áttetsző kvarctuskók találhatók.

Gyakoribb ennél a diabázos zöldpala (modovi Kiskúp), szívós, 
igen kemény, zöldesszínű kőzet, melynek jelenléte nagvobbmérvű é l e 
sedésekre enged következtetni. Néhol magát a diabázt is megtaláljuk 
benne, mint telért, de legtöbb esetben csak az áthatott zöldpala áll helyt.

Ilyen palában nyílik többek között a perneki antimonbánya is. Az  
antimonérc nyerése csak a hatalmas pirittelérek lebányászása révén lehet
séges, mert ezekben másodlagos teléreket alkot.

Zöldpalákban nyílnak a bazini pagony kénkovand bányái is, me
lyek hajdanában kénsavgyártáshoz szolgáltatták az anyagot. A  fürdő
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mögötti tárnákban eléggé tömény timsós vasforrások, illetve szivárgások 
vannak. Grraíitos sávok és vékony cliabáz- és kvarctelérek csapnak át a 
tárókon, melyeknek bányavizét a fürdő táplálására használják. A  víz 
vastartalma ingadozó, aminthogy a vízhozam is a felszíni csapadék meny- 
nyiségétől függ.

Jelentékeny timsótartalmuk miatt ezeket a bazini zöldpalákat jog
gal nevezhetjük timsós paláknak is.

Alkalmam volt meggyőződni, hogy a Kiskárpátok zöldpalái mily 
gazdag érctartalmáak. Hogy még sincsen jelentősebb bányászat, nem a 
kőzet silányságán múlik, hanem azon a kapzsiságon, mellyel a kevés 
szaktudású bányászok minél kevesebb költséggel és munkával, a termé
szeti kincseket kiuzsorázni akarták. A  felhagyott bányák leginkább a 
rendszertelen művelést sínylették meg. Helytelenül épült tárnák, melyek 
az összegyűlt bányavizet befelé vezették, melléktárnák hiánya, de főleg 
a szakképzettség nélküli vezetés, csírájában fojtották meg a bányászatot.

A  perneki antimonbánya azonban K líma L ipót százados vezetése 
alatt szép fejlődésnek indult és ha az érdekelt körök nemtörődömsége, 
vagy a konkurrencia rosszindulata megkímélik a többi bánya sorsától, 
buzdításul és például fog szolgálni a kiskar páti bányászat felvirágozta
tására.

Most, hogy a hadvezetőség az antimonérc gyors kitermelését sür
geti. nincsen mód segédtárnák építésére, mely körülmény bányászati 
szempontból nem nagyon előnyös, de van remény, hogy békésebb idők
ben ezek a mulasztások még pótolhatók lesznek.

A  nyár folyamán mintegy 50— 60 katonai bányász dolgozott fel
váltva. a bányában. Legnagyobb baj volt, hogy az ércet (melynek I-ső 
rendű minősége, az ú. n. hordóérc. közel 70%  antimont is tartalmaz)1) 
Przibramba (Csehország) kellett szállítani kohósítás céljából, mert ne
künk megfelelő kemencéink nem voltak. Újabban az érc Selmecen át 
Besztercebányára kerül, de így is sok költséget okoz a vasúti szállítás.

Tervbe vették, hogy a termelést a helyszínén dolgozzák fel, s úgy 
tudom, azóta már a telep építése jól előrehaladt.

Káros hatással volt az idei. különben jelentékeny antimonterme- 
lésre. hogy a hadvezetőség a lefejtett piritet lefoglalta, de elszállításáról 
nem intézkedett, pedig a bányatelep tartalékhány ók befogadására kicsiny.

Antimonit tűkön kívül senarmontit és valent mit szép stufái kerül
tek napfényre. i)

i) Dr. H o r v á th  Bé l a  űr, intézetünk vegyésze, gyűjtött anyagomat megele
mezte. A  Klíma-bánya liordóércét 68 -14% -nak. a silányabb kohöércet 14-38%-nak 
találta, szinantimonra elemezve.
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Mellékterményként a bányavízből okkert iszapolnak.
A  zöldpalák gyakran redőzöttek. gyengén selyemfényűek s emlé

keztetnek azokra a meszes palákra, melyek a harmóniai Dolinki és a per- 
neki Hekstun lábában lévő pados mészkövekbe szervesen beletartoznak. 
Utóbbiak azonban módosult, sokszor grafitos, máriavölgyi palák, melyek 
ugyan a valódi máriavölgyiektől kissé eltérnek, de a lozornói Lintavy- 
ban, mint azok változatai ismerhetők fel.

A  rétegek dőlését éppen a zöldpalákon lehetett legjobban mérni, 
ámbár sokszor a litoklázisok itt is megtévesztésig emlékeztetnek a réteg
lapokra; a belső finomabb rétegzést pedig diabázos változatoknál hiába 
keressük.

A  metamorfizált kőzetekhez számíthatjuk azt a hólyagos, mandula- 
köves képződményt, mely a modori Trausnith szőlők egyes kisebb bér
cein és a Harmónia fölötti gerinceken található. Melahr szerű. zöldes Ángy 
rozsdabarna likacsos kőzet, melynek belsejében földpátkiválások, vagy 
laza málladékkal telt üregek vannak. Tömött változata olyan, mint a kör
nyéken talált diabáz. Ez a kőzet az érintett mészköveket részben magne
zitté változtatta, a mészkőben gránátokat választva ki, maga pedig, ahol 
a mészkövet megpörkölte, hólyagos szÖA7etűvé lett. Kisebb átmérőjű töm- 
zsös kitöréseit a kristályos palák és a mészkő között találjuk.

A  kontaktusban lévő mészkő gránátszemecskéi barnák és egyszerű 
rombdodekaéderekben kristályosodtak. A  mészkő maga halavány alma
zöld színű és a magnezittől jelentékenyen súlyosabb, mint az intakt kőzet.

A  kvarcitok és homokkövek rövidebb-hosszabb vonulatok alakjában 
gyakoriak. Koruk kőzettani és telepedési analógiák alapján perminek 
Â ehető. Színük fehértől, rózsás, zöldes árnyalatokon át, Amrösbarnáig ter
jed. A  perneki Hekstun és Gasparova között sötétszürke színűt is talál
tam. A  kvarcitsziklák felülete, ahol az annyira jellemző kénsárga kvar- 
citzuzmók szabadon hagyják, zsíros fényű és tompán vörösbarna, ami
lyennek a nyitravidéki hegységek permkvarcitját ismerem.

Erőszakos tektonikai mozgások sziklák alakjában döfték felszinre, 
míg enyhébb boltozatait az abrázió nyeste ki a mészkőtakaró alól, mintegy 
ablakot nyitva azon.

A  terület nyugatibb részében a basin— modori szakasz hatalmas 
sziklái eltűnnek s néhány heÂ erő tuskón kívül („Weiberstein“ , Yolhoviskó 
és Szamárhegy lejtőin heverő tömbök, a Skálától D-re eső kisebb szirtek) 
főként a törmelékkel beszórt földsávok szólnak a kvarcát jelenlétéről.

Nézetem szerint ezek a szirtek nem egyszerű rátolódások, hanem 
felszakadt antiklinálisokból meredeznek elő, mert a különben rideg 
anyagú sziklákon sok helyütt merész hajtásokba és ívekbe gyűrt réteg- 
csoportokat találunk. íg y  a modori Borshegy (485 m) tetején, a Dolinki-
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hegy „Bors“ és „Medve“ szikláin, a „ Branka“ sziklán, sőt még a Cajlai 
Kiskúpon is világosan felismerhetők a visszahalló rétegek, melyek ellent- 
állóbb kőzetből lévén, mint a környező képződmények, az atmoszferiliák- 
kal sikeresebben küzdöttek meg s néhol a térszínből 7— 8 méternyire ki
rn állottak.

Néhol legyezőszerűen feltorlódott sziklatornyok nyújtanak bizarr 
látványt a szemlélőnek. Talán lelapított és felszakadt gyűrődési hurok 
roncsait látjuk magunk előtt (1. ábra).

A  Borshegyen fekvő antiklinálisokat is alkot az S-szerűen gyűrt,, 
vékonyabb rétegzésű kvarchomokkő.

A  permkvarcit vastagsága nem nagy s aligha vehető többre nehány

1. ábra. A modori Borshegy egyik kvarcitszikla csoportja.

méternél. Réteglapjai, kevés kivétellel, erősen szericites bevonatnak, bel
sejében pedig nagyobb mennyiségű muszkovitlemezkét találunk.

Némely hegy meredélyen látszólag nagy vastagságú permkvarcit 
van feltárva, mint pl. a Modor feletti Várhegy D-i oldalában; pedig mi
ként ezt a beléhajlott tárna szelvénye is igazolja, csupán lépcsős lesza
kadás és rátolódás miatt látszik folytonosnak a sziklafal (2. ábra).

Majdnem valamennyi szerző megemlíti a permi homokkőnek egy 
porózus, dohánybarna változatát, mely sósavval igen enyhén pezseg is, 
én azonban úgy vélem, hogy ez a homokkő, mely a mészkövek alatt 
csekély vastagságban telepszik s csak heverő darabokban található, inkább 
a werfeni homokkőnek felel meg, mely a hegység északi részében jól 
ki van fejlődve.

A  kvarchomokkő leggyakrabban arasznyi pados és világosbarna* 
rozsás árnyalatú, zöldes vagy sárgásfehér színű szokott lenni.

A mi. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 8
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Ezek a pados, lemezes változatok nem olyan szívósak, mint a sötét- 
vörös, zsírosfényű kvarcit. mely rendszerint nagyobb tömbökben fordul 
elő. Néha erősen kimángoroltak, úgy hogy 1— 2 milliméteres lemezek 
sem ritkák.

A  mészköveket B e c k  H e n r ik  „ ballensteini mészkő“ néven foglalja 
össze és egészen lokális képződménynek tekinti. Megemlíti ugyan, hogy 
a borostyánkői Várhegyen és a Kozlisko Trubska Cesta nevű részén 
gresteni mészkőre emlékeztető kvarcos meszek és mésztartalmú homok
kövek találhatók; a rétegsorban való viszonylagos helyzetüket azonban 
nem fixirozta. Igaz ugyan, hogy a különböző sajátságú mészkövek e 
fáciesen belül át-át mennek egymásba, hanem azért nagy vonásokban 
megkísérelhetjük szintezésüket. Valamennyi mészkőféleség egymás fölött

2. ábra. A modori Várhegy déli oldalán levő lépcsős leszakadás.

csupán a stomfai Bropadleban, illetőleg Borostyánkő várhegyén van fel
tárva. Ennek a rétegsorozatnak egyes tagjait elszórtan feltaláljuk az 
egész hegységben.

A  mészkövek alsóbb szintjeiben szarukövesedés, közepetáján márga- 
zárványok, legfelül kvarcosodás jellemzők. Az igazi ,,ballensteini“ mész
követ (népiesen: ,,fekete márványt“ ) sehol sem találjuk annyira kvarc- 
eresnek, mint „Borostyánkő'6 várának szikláin. Másutt is vannak benne 
kvarctelérkék, de oly sűrűn és oly nagy arányokban sehol, mint épen itt. 
Ugyané helyen diónyi kvarcbipiramisok sem ritkák.

Legidősebb mészkőnek kétségtelenül a kvarciton közvetlenül tele
pedő szarubibircses, dolomitos mészkövet kell tekintenem, mely ott is, 
ahol a kvarcitba göngyölt mészkő javarészét a víz már lehordta, mint 
végső foszlány béleli a völgyeket (Föhrenteich). Rendszerint erősen 
kristályos, mert a nagy nyomás szöveti elváltozásokat idézett benne elő. 
Eruptív kontaktusaiban gyakori a magnezitesedés is.
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Felületén szarkalábas kimállások, néhol pedig elég sűrűn kova- 
bibircsek, azok füzérei, sőt spongiáknak nézhető kovás kiválások láthatók. 
Bár ez utóbbiak belső, finomabb struktúrát nem mutatnak, nem tudom 
őket szervetlen eredetűeknek tartani, hanem valamely eddig ismeretlen 
silicispongiát sejtek bennök (3. ábra).

Ez a mészkő néhol zöldes színű, zsíros tapintású palákkal (Har
mónia), másutt grafitos és meszes palákkal váltakozik s azokkal alaposan 
együvé is lehet gyúrva (perneki Hekstun). Bár színe rendszerint sötét, 
kontaktusokban világos almazölddé válott és belsejében magnezit, vala
mint barna gránát kristályok keletkeztek.

Kövületet még csak nyomokban sem találtam benne, az említett 
spongiaszerű képződményeken kívül. A  Harmonia feletti gerinceken 
ugyan szericites csomók kerültek ki belőle, melyek azonban csak bele-

3. ábra. 1. Lapított csövek és kelyliek. (Természetes nagyságban.) 2. Kissé nagyított 
füzérek. 3. Egyes gömböcske erős nagyítással.

gyűrt palafoszlányoknak bizonyultak. Minden valószínűsége amellett szól, 
hogy a gresteni faciesnek legalsó mészkövével van dolgunk.

Felette liász foltosmárga telepszik (Drinova), melyben brachiopo- 
dás pad húzódik végig, rossz megtartású kövületekkel.

Dr. V igh  G yu la  barátom szíves volt utóbbiakat következőképen 
meghatározni:

Terebratula cf. punctata Sow. (nagy számmal)
„ sp. grestenensis Fss.
„ sp. indet.

Pecten Textorius Schloth.
Rhynchonella cf. tetraedra Schloth. sp.

„ sp. indet.
„  sp. (a mag ni R othpl.

és acanthrea B a r . alakköréből)

8
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Spirif erina cf. rostrat a Schloth. sp.
„ sp. indet.

Ezeken kívül még néhány meg nem határozható kövület került gyűj
tésembe.

Kövületlelőhelyet mindössze hármat ismerek idei területemről, 
ú. m.: a perneki Kostelny jarek (Bányavölgy) néhány jobbparti vízmo
sását, a Borostyánkő feletti kőfejtő mészkövét s végül a Gasparova 
Tnrecky vrch (Török-hegy) völgyének nyakát. Ez utóbbi helyen jól 
látható, hogy itt e mészkő közvetlenül megfekszi a kvarcitsziklákat.

A  borostyánkői fauna kisebb brach iopodákból áll, mint a perneki 
s valószínűleg valamivel változatosabb is annál. Elég jó megtartású 
belemnitesek vannak benne. A  mészkövek erősen bitumenszagúak kalcit- 
ereik s maga a kőzet is violás árnyalatúak.

Fölöttük fekszik a tulajdonképeni ballensteini mészkő, mely bár 
át van járva kvarcerektől, ezek csak utólagosan váltak ki benne, mert 
az alapanyag mindvégig márgás, sőt kerek v. szögletes márgazárványo- 
kat is tartalmaz. Szintbelileg átmegyen tipusos crinoidea-mészkőbe, mely
ben a homokos, meszes kötőanyag egészen elenyésző. Crinoidea nyél- 
tagok, cidaristtiskék, zománcos halfogak nagy zsúfoltságban találhatók 
benne. A  crinoidea nyéltagok rendszerint kerek metszetűek s kölesnyi 
kvarcszemecskék között ülnek.

Szóval e kőzet teljesen a gresteni crinoideás mészkő jellegeit viseli 
magán.

A  ballensteini mészkő kvarcereit vulkánikus utóbehatásnak kell 
tulajdonítanunk. A  mélybeli erupció össze-vissza zúzta és repesztgette 
a fölötte levő mészkövet, melynek így képződött repedésein vulkáni 
gázok, gőzök (esetleg később oldatok) törtek fel, kitöltvén azokat kvarc- 
telérekkel, diónagyságú kvarcbipiramisokat választva ki.

A  várrom közelében egy ilyen kettészakadt felszinre nyíló fortyogó 
ma is látható. A  ballensteini mészkő néhol világos színű, milonitos s az 
alatta levő sötét mészkőbe hullámosán belégyűrődik. (Skálától K-re, a 
mészégetőnél, a Török-hegy magános szirtjein, a modori Nagy kúp mész- 
kőfejtőjében, a perneki Kostelny vrch falu feletti orrán stb.)

A  ballensteini sort, mint legmárgásabb képződmény, a máriavölgyi 
palák rekesztik be. Közelebbről ezidén még nem ismerkedtem meg velükr 
mégis egyelőre kétségeim vannak afelől, hogy a mangános pala és a má
riavölgyi fedőpala analog képződmények-e ? Nem tartom kizártnak, hogy 
a mangános palák a legalsó gresteni mészkő, esetleg az aptichus márga 
variánsai. Ezt a kérdést jövő évben Máriavölgyön szándékozom tisztázni. 
Érdekes jelenség a borostyánkín fáciesnek hirtelen megszakadása Per-
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neknél. A  Bányavölgy balján még a délebbről ismert mészkövek állanak 
szálban, a völgy jobbján lévő Drinova korán pedig egyszerre megválto
zik a kép.

A  kegy lábában közvetlenül a zöld palákon a szarubibircses, spon- 
giás meszet találjuk. Fölötte foltos mészmárga települ brachiopodás pád
dal. Innen fölfelé aptichuszos márgán át fokozatos átmenettel vörös 
gresteni homokkőből, crinoideás-briozoás mészkőbe emelkedünk.

Nézetem szerint a gresteni crinoideás mészkő- és kvarcitrétegek 
a crinoideás, kvarcszemecskés ballensteininek; a foltos liász márga és 
aptichuszos márgák a márgazárványos ballensteininek fáciesbeli analógiái.

Ami a hegység tektonikáját illeti, azt röviden következőkben vázol
hatom :

A  praepermi korú (esetleg még régebbi) gránitkitörés után meg
kezdődött az üledékes kőzetek lerakódása, mely a felsőliászig (esetleg 
a krétáig) valószínűleg teljesen zavartalanul folyt. Ekkor erős tektonikai 
mozgások gyűrték meg a nyugodt telepedésű rétegeket nyugat és kelet 
felől, tehát két irányból, többszörös redőket vetve a főgerinc felé és a 
magot alkotó ó-eruptívumot, mely a gyűrődésben maga is részt vett, 
helyenként rátolták a fiatalabb üledékre.

Ily  módon a gránit sok helyütt visszahajtotta az eredetileg rajta 
települt palát, kvarcitot, mészkövet, miáltal valósággal bepödörte a sze
gélyező mezozoikumot. íg y  jöttek létre a Propadle völgye, a cajlai völgy 
mészkőszakaszai, a modori Dolinki göngyölt mészkőfoltjai stb., melyek 
mindannyian az eruptivum felé, illetve alá dőlnek. A  visszahajlított réte
gek természetesen fordítva sorakoznak. Az így keletkezett, többnyire 
bennszakadt szinklinálisok tengelyét, mint legfiatalabb képződmény, a 
mészkő alkotja, mely könnyen kimállik és szakadékok, szurdokok mosód
nak ki benne. Hogy ezek a mészvölgyek, melyek néhol karsztos jelle
gűek, a vizet nem nyelik be, épen a kvarcit és zöldpala buroknak tulaj
donítom. Ahol ez a burok mélyebben fekszik, vagy fel van szakadva, 
ott a patak a felszín alá búvik, hogy újból kibukkanjon, ahol a kvarcit 
a felszínhez közel emelkedik.

Tehát a vizet itt tulajdonképen a kvarcit vezeti.
Mint a mellékelt két szelvény is mutatja, a főgerinccel, illetve a 

gránittömzsök peremével párhuzamosan haladó redők rövid, de mély hul
lámokba vannak gyűrve (4. ábra), míg az ezeket harántoló s a gerincre 
merőleges, részint konvergáló, részint divergáló redők laposabb, seké
lyebb, de hosszabb hullámokat vetnek (5. ábra).

Ez utón hosszúkás, enyhe boltozatok jöttek létre, melyek a köz
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ponti vulkánikus magvak figuráját követve, a hegység kígyózó kör
vonalát megindokolják.1)

Ezekben vázoltam idei felvételem eredményeit s ha egyes dolgok
ban ma még ingadozó is a véleményem, remélem, hogy a közel jövőben 
nagyobb terület áttekintése és bejárása után elég biztos adattal fogok 
hozzájárulhatni a Kiskárpátok monográfiájának megírásához.

*-) Erről a tárgyról a ..Földtani Közlönyében rövid tanulmányt közlök, külö
nös? tekintettel a Kiskárpátok tektonikájára.


