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I f j. L óczy  L ajos  dr.-tól.

Ez év június és július havában folytattam részletes geológiai fel
vételeimet az Északnyugati Kárpátokban. Mielőtt ezt megkezdettem 
volna, június hó első két hetében atyám vezetése mellett és T o bo r f f y  
G é z a  dr. geológus barátom társaságában részt vettem azon felderítő be
járásokban, amelyek a Kiskárpátok és a Kyitrai-hegy ség geológiai képé
nek általános megismerésére voltak szánva. Ezzel kapcsolatban Yöröskő 
és Cseszte vidékén közel egy hetet töltöttem, mert e vidék közelebbi meg
ismerése főleg tektonikai és sztratigrafiai okoknál fogva az én munka- 
területem helyes megismeréséhez segített.

Miként az V ett e r s  és B eck  osztrák geológusok gondos leírásaiból 
és az általuk adott geológiai térkép szemléletéből is kitűnik,1) Vöröskő—  
Glashütten— Solirov környékén igen sajátos zavarodott tektonikájú hegy
szerkezettel van dolgunk. Itt ugyanis északnyugat felől több íáciesvonu- 
lat van egymásra tolódva, amelyek a Kiskárpátok kristályos kőzetű mag
hegységén fekszenek. V etters  és B e c k  szerint a tőlük hochtátrikusnak 
vett ballensteini (borostyánkői)2) fáeiesvonulatra Konyha, Glashütten, 
Solirov vadászkastély és Losonc falu mentén a szubtátrikusnak vett 
pernek— losonci vonulat támaszkodik. A z utóbbira északnyugat felől a 
vörös homokkövek és melafirok vonulata és erre a Fehérhegység előalpesi 
jellegű mészkövek és dolomitok képezte öve tolódott rá. Vöröskőről tett 
kirándulásaim főcélja az volt, hogy e különböző fáciesvonulatok képződ
ményeivel behatóan megismerkedjem. Részletesebb leírás az itteni kép
ződményekről felesleges, minthogy V etter s  és B ec k  ezekről bőven *)

*) Beck H. und Vetters H .: Zur Geologie der Kleinen Karpathen. Beiträge 
zur Palaeonti und Geol. Österr.-Ungarns und des Orients. Bd. XV. Wien. 1904.

2) A stomfavidéki pozsony vár megy ei Borostyánkő várromról, minthogy Vas
vármegyében is van Borostyánkő vára (Bernstein). Összetévesztés elkerülésére az ere
deti német nevet használjuk.
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írtak.1) Ezúttal tehát csupán néhány fontosabbnak tetsző megfigyelésem 
ismertetésére szorítkozom:

Pila környékén a kvarcit fedőjében a ballensteini mészkő több he
lyütt kőbányákban jól fel van tárva, A  sötétszürke-kékes mészkő néhol 
homokosán szemcsés és többnyire erősen elváltozott. A  márványos szö
vetű kőzetből a Pilától nyugatra eső völgy elágazásában több rossz belem- 
nitest ütöttem ki. A  mészkő felett fedőben kvarcit. fillit, majd gránit 
következnek, utóbbi a Herrenhausig szélesebben terül el. mint B e c k  és 
V etters  térképe szerint. Nemcsak itt. hanem Pila és a Zabite vadászház 
közötti vonalon is több helyütt arra a következtetésre jutottam, hogy a 
mészkő a gránit feküjében helyezkedik el.2) A  Räuber Bündl-től dél
keletre eső mély völgyárokban különösen jól sikerült a gránit és a ballen
steini mészkő ilyen természetű kontaktusát jó feltárásban megfigyelnem. 
B ec k  e vidéken is törésekkel és leszakadásokkal igyekezett a gránit és 
a ballensteini mészkő elhelyezkedési viszonyait magyarázni, amihez sok 
kétség férhet. A  térképen jelzett, éles szögletekben történt töréseket, le
szakadásokat nem igen sikerült felismernem. Bejárásaim közben az a kép 
szilárdult meg előttem legvalószínűbbnek, hogy a ballensteini mészkő 
a kvarcittal együtt a Pilát és Zabitét összekötő vonal mentén egy begyűrt 
szinklinálist alkot, amelyre északnyugat felől a gránit rátolódott. Á lta
lánosságban azt mondhatom, hogy e vidéken a régibb hegyszerkezet tel
jesen elmosódott. A z összes idősebb képződmények pikkelyes északnyu-

i) I. h. 29.. 32 , 34.. 76. és S6. oldalon. Ezeket a márgák at én a vöröskői vár 
rózsaszínű merev kvarcit ja alatt fekvőknek tartom. Az iskolaliáz feletti lejtőn az 
István-völgy felé vezető várbeli út mellékén a kvarcittömbök összevisszasága azt 
sejteti velem, hogy a fektiben levő tarka márgák és szericites dolomitlemezek a kvarcit- 
takarö terhe alatt szétnyomatva, a nem nagy vastagságú merev kvareittelep felettük 
megroppant és ide-oda billent kőtömbökké hullott szét. Pila faluból a vöröskői vár 
meredek oldalán felkapaszkodva, a tarka márgák lemezeit magasan a vár platójáig 
nyomoztam A várhegy kvareitja nem terjed át a pilai völgy jobboldalára és 
északnak a Kaleh mészkőgerince felé is kiékelődik. Ellenben távolabb a völgy felett 
a délen emelkedő Kukla-hegy kvareitja a máriavölgyi és az ezek feküjében levő érces 
palákat süvegként takarja. Miként a máriavölgyi szelvényben, itt is az érces palák 
és a máriavölgyi liászpalák konkordánsan telepednek. A kvarcit és ezen a Kaleh 
ballensteini mészköve pikkelyesen van a palákra rátolva. Vagy talán egy fekvő redőt 
alkotnak, amelynek középszárnyából a tarka keuper és a máriavölgyi pala között a 
ballensteini mészkő kiliengereltség következtében hiányzik. Az űtsarkon levő mylonit 
bizonyítani látszik e magyarázatot. A Várhegy oldalán Pila felett heverő nagy 
kvarcitsziklák a völgyerózió alámosása következtében rogytak és omlottak le a 
várhegy fokáról a palából álló oldalakra. j  óC7y  L \ tos

2) Ez világlik ki Tobokffy felvételeiből a modori gránittömegre is.
id L óczy L ajos.
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gáti dőlésben vannak, amely rétegtelepülés az Északnyugati Kárpátok
ban széliében uralkodik.

Dubova és Pila között, továbbá Alsódióstól nyugatra a Schischo- 
ritni nevezetű kegy oldalában a kristályos palák között sötétszürke-kékes, 
szericites, erősen mésztartalmú palaféleségekre akadtam, melyek rend
kívül hasonlítanak a máriavölgyi palákhoz. Kövület még oly szorgalmas 
keresés mellett sem került elő belőlük. Könnyen lehetséges, hogj^ vidé
künk kristályos paláiban más esetben is igen erősen metamorfizált üle
dékeket kell látnunk. A  részletes bejárás talán majd idővel, egyes 
kevésbbé metamorfizált részek felfedésével lehetővé fogja tenni, hogy 
az átváltozott szedimentumok korát is megállapíthassuk.

Megemlítésre méltók a pilai iskolaház felett kibukkanó rnárgák, 
amelyeket B eck  felső-krétakoriaknak (gosau) tekintett. Kövület, mely 
alapján e rnárgák kora eldönthető volna, ugyan nem került elő e már- 
gákból, de kőzetük tulajdonságai alapján, S tur  D. régibb leírását is 
figyelembe véve, én e képződményben határozottan a tarka-keuper már- 
gát vélem felismerhetni. Felmerülhetne ugyan még az a vélemény is, 
hogy e képződmény a werfeni rétegeket képviseli, de a márga sárga és 
húsvörös színe és leveles elválása olyannyira keuper jellegű, hogy kétség 
szerintem e kérdésben aligha állhat fenn. A  Solirov környékén található 
crinoideás mészkőből több helyütt gyűjtöttem belemnites és brachiopoda 
maradványokat; ez a crinoideás mészkő megszakításokkal, csapás men
tén. Solirovon túl is követhető északkelet felé. A  Ribnikarko-gerincen, 
meg a felsődiósi völgy mentén is megtaláltam e képződményt, melyben 
belemnitesnyomokat csaknem mindenütt sikerült felismernem. A  solirovi 
crinoideás mészkő teljesen egyezik a Borostyánkő (Ballenstein) várrom 
alatti kőbányában feltárt képződménnyel. Nemcsak a belemnites- és 
rhynchonellanyomok, de a márgalencsés kőzetszövet is e mellett szól. 
A  crinoideás mészkő gyakori fellépése a ballensteini mészkővonulat men
tén arra a következtetésre vezet, hogy az nem annyira a ballensteini 
mészkő lencsésen fellépő fáciesének, mint inkább külön sztratigrafiai 
szintnek felel meg. Solirovtól a halastóhoz levezető völgy jobb oldalán 
fehér színű márgás mészkő lép fel, melyben egyes crinoideatüskéken kívül 
egyéb kövület nem található. E mészkő B e c k  térképén ballensteini mész
kőnek van jelölve; ettől azonban teljesen elüt.

A  felsődiósi völgy mentén a jobboldali kopár hegyoldalon eléggé jó 
feltárásban különböző képződmények jutnak napfényre. Ebben az üledék- 
csoportban, mely B eck  térképén egy színnel ballensteini mészkőnek 
van kijelölve, ballensteini mészkövön kívül crinoideás mészkövet, apti- 
chuszos foltos márgákat és erősen metamorfizált márványos, tűzköves
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mészköveket sikerült megkülönböztetnem, amelyek csapás szerinti övék
ben lépnek fel.

Solirovról kiindulva alkalmam volt a pernek— losonci vonulat kő
zeteivel is megismerkedni. E  A'Oiiulat nemcsak a konyhai Schwanzenbach- 
völgyig húzódik, mint azt a V e t t e r s - és B e c k - féle geológiai térkép jelzi, 
hanem egészen Pernek községig. Atyámmal és T o bo rffy  barátommal 
az antimonbánya alatti völgyben a hegyoldalról leguruló tömbökből 
alsó-liászkori kövületeket gyűjtöttünk.1) A  perneki templom felett típu
sos kifejlődésben tapasztaltam a pernek— losonci vonulat képződményei
nek jelenlétét. A  templom alatt kvarcit-homokkő, felette erősen préselt 
sötétszürke márgás mészkő, e felett lemezes, majd ismét palás mészkő 
következik, melyből belemnites nyomok kerültek elő. Feljebb a hegy
oldalban aptichuszos foltos márgák (hasonlóak a szomolányihoz) lépnek 
fel. A  hegytetőn belemniteszes vöröses szirtmészkő, majd ismét crinoideás 
liász (?) mészkő, liász (?) kvarcit nyomozhatok. A  B eck— VETTERS-féle 
geológiai térképen az alsó-kvarcitra következő mindeme képződmények 
egy színnel ballensteini mészkőnek vannak jelölve.

A Kárpátok általam megismert hochtátrikus és szubtátrikus kép
ződményei között nézetem szerint valami igen nagy különbség nincsen. 
A  két fácies átmenetekkel meglehetősen össze van kapcsolva. A  hoch
tátrikus övben az idősebb triász tagok (Vysoka-mészkő) hiányzani lát
szanak; a keuper és kössem rétegek, noha elvétve, talán mégis képviselve 
vannak benne. Legalább is erre mutat a pilai keuper-előfordulás, továbbá 
a kösseni rétegek fellépése Perneken. Borostyánkőn és talán Dévényen. 
A  várrom aljában, az erdő szélén a drótkerítés mentén ugyanis boros
tyánkői sötétszürke, kövületlenyomatokkal jellegzett, szemecskés mészkő 
darabjaira akadtunk, melyek nagyon emlékeztettek bennünket a kösseni 
rétegekre. A  dévényi szelvényben is láttam a kösseni rétegekhez hasonló 
szürke mészköveket. Sajnos, a dévényi szedimentumok sokkal erősebben 
metamorfizáltak, semhogy azokat biztossággal szintezni lehetne. Viszont 
a pernek— losonci vonulat aptichuszos foltos márgái sem hiányoznak 
egészen a hochtátrikus ballensteini övben. íg y  a felsődiósi völgy menti 
feltárásokban, a Solirov— Halastó közti völgy jobb oldalán, továbbá 
Pernek felett és Dévényujfalunál is találtunk foltos márgákat. A  neve
zett helyeken csaknem mindenütt előkerültek belőle aptichuszok.

Solirovról kiindulva a Racksthurnra és a Klockocavára is tettem 
kirándulásokat. Különösen a Machowitz nevű vadásziaktól északra eső 
völgyben sikerült megfigyelnem a werfeni rétegek és a liász-mészkő 
rétegek érintkezését. Kétségtelen, hogy a werfeni rétegek és a melafirok *)

*) Lásd Toborffy G. idei jelentését.
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öve északnyugat felől feltolódott a pernek— losonci fáciesvonulatra. A  
Racksthurn-hegy északkeleti végén a racksthurni mészkő és a werfeni 
rétegek és a melafirok képezte vonulat között ugyancsak éles határi álla
pítottam meg, amely csakis tektonikai lehet. Á  werfeni homokkövek és 
melafirok a Racksthurn-hegyen 600 m magasságig felérnek. Reájok 
28— 32° alatt igen éles határ mentén a racksthurni mészkő északnyugat 
felől tarkószerűen van rátolva. Míg az északnyugatról jövő mozgás kö
vetkeztében a helybeli hochtátrikus. ballensteini és az ettől fáciesben né
mileg különböző szubtátrikus (V e t t e k s) pernek— losonci zóna közelebb 
kerülhetett egymáshoz és pikkelyesen egymásra nyomult, addig a telje
sen idegen, kelet-alpesi fehérhegységi fáciesvonulat nagyobb távolságról, 
takarószerű mozgással juthatott ide.

A  nádas— rarbok—-szomolányi homokkő- és melafirzónában werfeni 
homokköveken kívül típusos tömött, durvarétegzésű vörös homokkövekre 
is akadtam, melyek rendkívül hasonlítanak a típusos dunántúli permi 
vörös homokkövekre. Erősen hiszem, amit különben már V etter s  is 
feltételezett, hogy a nádas— rarbok— szomolányi vonulatban egymással 
összegyűrt, majd később északnyugatról egymásra torlasztott permi és 
werfeni homokkövekkel és melafir okkal van dolgunk. Ezzel kapcso
latban az a sejtésem is támadt, hogy a Kiskárpátok hochtátrikus kvar- 
citjai, melyek tektonikájukban inkább a kristályos kőzetekhez szítanak, 
talán permnél idősebbek is lehetnek. Mindezeknél fogva valószínű, hogy 
a keletalpesi fáciesű képződmények a permi veres homokkőtől a wetter- 
lingi chocsdolomitig takaróként borulnak rá a Dévény és Pernek közti 
(ballensteini) hochtátrikus és szubtátrikus egymásba olvadó övezetre. 
A  Kiskárpátokban tett megfigyeléseim részletezésébe azért nem bocsát
kozom, mert e vidéknek nagyobb része dr. T o bo r ffy  G é z a  barátom fel
vételi területére esik. aki itt a nyáron igen tüzetes felvételeket végzett.

Július havát a Pozsony nádas, J  ab Iá ne. Berezó. Dejte. Nahács 
helységek által határolt vidék tanulmányozására fordítottam. Felvéte
lemet e területen nagymértékben megkönnyítette az a szíves fogadta
tás, melyben gróf P a l f f y  J ózsef b. t. t. úr munkámat részesítette. Sza
badjon e helyen is ő nagy méltóságának megtisztelő előzékenységéért és 
geológiai felvételeim iránti meleg érdeklődéséért hálás köszönetemet ki
fejeznem.

A  Fehér- és a Jahlánc-Praszniki hegységet mintegy 6— 8 km-nyi 
széles mediterrán-szarmata rétegek alkotta vonulat választja el egymás
tól. A  régi bécsi, meg a B eck  és VETTEES-féle geológiai térkép szerint 
a Nádastól északra fekvő Hajnahorán a fehérhegységi fehér dolomit a 
konglomerátumfedő alá bukva hirtelen kiékelődik és újra csak mintegy 
5 km-nyire keletre a nahácsi Szt. Katalin templomromnál lép fel. A
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terület részletes bejárása arról győzött meg, hogy a dolomit megvéko
nyodott övben a Hajna hóra és a Handlarova skala között is kibukkanik 
és csaknem közvetlen összefüggésben van a nahács-dejtei dolomitokkal. 
Ezek alapján tehát már most hozzáfűzhetem a múlt évi jelentésemben 
írottakhoz (M. kir. Földt. Int. 1914. évi Jelentése, 193. old.) azt a ma
gyarázatot, hogy a prasznik— nahácsi dolomit- és mészkővonulat a Fehér
hegység közvetlen folytatása.

Nádastól északra a vasútvonal mentén emelkedő kopár Holi vrch-et 
fehér dolomit alkotja, amely Rosukovnál a konglomerátumfedő alatt 
csakhamar elvész. A  Hajna Horán a dolomit sok helyütt erősen meszessé 
válik, ami az ezt borító sűrűbb erdőségekben is megnyilatkozik. Wetter- 
lingi mészkőre e vidéken sehol sem akadtam. A  Hajna horától keletre 
a meszes dolomitvonulat a Klandlarova skálát építi fel és összeszűkülve 
halad kelet felé. Sajátos és aligha a puszta véletlennek betudható körül
mény az, hogy a dolomit főleg a nagyobb völgyek mentén lép fel, ahol 
ezek völgy szegély ét alkotja. így  a Rakova- és a Prekaska-völgy mentén 
a dolomit alkotja nagyobb kiterjedésben a felszínt, míg a hegység bel
sejében a dolomit csak vékony gerinc mentén lép fel, avagy teljesen elvész 
a konglomerátumfedők alatt. A  Prekaska-völgytől keletre a Markov- 
vrchen a dolomit csapás mentén csakhamar a konglomerátum alá bukik; 
a Szt. Katalin templomrom viszont már ismét meszes dolomitszirten áll. 
A  templomromtól keletre Dejte felé konglomerátum fedi a tetőt, 
míg végre a 366 m-es hegy keleti oldalán széles kiterjedésben csaknem 
Dejtéig ismét fellép a breccsás dolomit és ennek fedőjében a szürkés 
dolomitos mészkő.

A z eddig kísért dolomitgerinc mindenütt elvitathatlanul erőteljes 
fiatal tercier tengererózió nyomait mutatja. Nádasnál a dolomitalkotta 
Holi vrch és Hajna hóra közti depresszióban foltokban sok helyütt fel
lép a mediterrán konglomerátum. A  -kiálló keményebb dolomitsziklák 
üregeit finom kavics és murva tölti ki. Ahol a Prekaskavölgy metszi 
a dolomitvonulatot, a völgy mentében hatalmas izolált tömböket látni. 
Ezeket valami fiatalabb harmadkori tenger abráziója szakíthatta ki a 
dolomitalkotta partokból és ágyazhatta bele a konglomerátumba.1) A  Szt. 
Katalin templomrom alatti árokban látható nagyobb kvarcit és dolomitos 
mészkőtuskók is hasonló természetűek. A  Dejtétől északnyugatra csak
nem az országútig leérő meszes, majd porhanyó murvás dolomit abradált *)

*) Ä konglomerátumban, kavicslerakódásokban előforduló nagy tömbökből gla
ciális vagy másféle jégén való szállításra következtetek és erről idei jelentésemben ki
fejtem nézeteimet.

id. Lóczy Lajos.
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platószerű felületet mutat. A  dolomitmurvahányák feletti dombon szür
kés, dolomitos mészkő lép fel, amely, úgy látszik, átmenetül szolgál a 
dejtei szürke mészkőbe. A  dejtei mészkő, melyet mészégetésre is hasz
nálnak, szürke színével és bitumenes voltával különbözik a tipusos wet- 
terlingi mészkőtől és inkább a racksthurni, avagy a volaci-bajcaraci-i 
mészkőre emlékeztet. A z Erdőház feletti hegyet kissé dolomitos fehér 
mészkő alkotja, melynek kérgében kimállott algák is láthatók. Utóbbi 
képződmény áll aránylag a legközelebb a wetterlingi mészkőhöz. Kövü
letet, sajnos, az említett képződményekből nem sikerült gyűjtenem.

A  pozsonynádasi Rakova-völgyben az AppoNYi-féle vadásziaknál 
a dolomitban 20h 47° dőlést mértem; Pozsonynádasnál a Holi vrchen 
ugyancsak északnyugati a dőlés. A  Prekaska-völgyben a vastagpados, 
erős litoklázisokkal átjárt meszes dolomitban 5h felé tartó 55°-os dőlést 
állapítottam meg. Dejténél a 314 m-es ponton a dolomitos mészben bizony
talan 21h 54°-os dőlést, majd meg a szürke dejtei mészkőben a Lozcici- 
hegyen csaknem vízszintes települést mértem. Sajnos, a legtöbb helyen 
világos dőlést megállapítanom nem sikerült, aminek nemcsak a dolomit 
és mészkő rossz rétegzettsége az oka, hanem az erős abrázió is, amely 
a különben is homályos rétegzés nyomait méginkább felismerhetetlenebbé 
tette. A  pozsonynádas— dejtei mezozóos vonulat északkelet felé kiszéle
sedik és később egyesül északkelet felé a jablánc— praszniki mezozoikus 
hegységgel. A  mezozóos vonulatnak Dejte— Prasznik közötti része még 
részletes bejárásra szorul, ami előtt nem mélyedhetek annak jellemzésébe.

A  cerovai erdővidéken tett részletes bejárásaim alkalmával az emlí
tetteken kívül sehol sem akadtam idősebb képződményekre. A Hajna 
horától és Handlarova skálától északra egészen Suchankáig, azaz általá
ban a jablánc— praszniki hegység pereméig, mindenütt konglomerátum 
homokkő, vagy laza kavics van a térszínen.

A  Jablánc— Praszniki hegység déli peremét különböző mezozóos 
képződmények építik fel. A  Jablánctól keletre fekvő Borova-hegy déli 
oldalában a mediterrán takaró alól a következő idősebb képződmények 
lépnek a felszínre. Miskozlovetől nyugatra nagyobb kőbányában bitu
menes mészkövet fejtenek. E durva tömeges mészkő többnyire barnás- 
szürke, de vannak benne fehéres márványos változatok is, amelyek némi
leg a wetterlingi mészkőre emlékeztetnek. Rossz, deformálódott kövü
letek nyomain és echinoderma-tüskéken kívül egyéb nem található benne. 
A  nagy kőbányában feltárt mészkő igen erős összepréseltséget mutat. 
Érdekes, hogy az erősen kifejlődött litoklázisok mentén benne némi 
gyüredezettség is észlelhető. Jablánc felé haladva fedőjében jól rétegzett 
sötét mészkő, majd e föfött gumós márgás mészkő bukkanik elő, amely 
utóbbit is vékonypados, jól szembetűnő rétegzés jellemzi. Míg a nagy
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kőbányában bizonytalan, 15h felé hajló 32°-os dőlést mértem, addig az 
utóbbi képződményekben 16h felé bajló 53°-os világos telepedést állapí
tottam meg. A  szürke gumós mészkőre igen jellemző, hogy keményebb, 
gömbölyded mészkőlencséit lágyabb leveles márgapala veszi közre. Már- 
gás kérgéből rossz megtartású kövületek is kerültek elő. Belemnitesekkel 
könnyen összetéveszthető calcitos echinoderma-tüskéken kívül két jó 
megtartású terebratulát és két ammonitest gyűjtöttem itt. Jablánc felé 
a szelvényt, sajnos, lezárja a konglomerátumlepel.

A  Borova és a 450 m-es hegy keleti lejtőin, továbbá a Miskozlove- 
től északra vezető völgy í^ugati oldalain a fehér színű algás wetter - 
lingi mészkő bukkan elő. A  Yysoka alatti hágón a lunzi homokkő lép 
föl. A  Miskozlovei-völgy, meg az ezzel ellenkező irányú Harádicsi-völgy 
a lunzi homokkőbe van bevágódva. A  Yysoka alatti hágón és innen a 
nyugati oldalon Harádicsig a lunzi homokkő-övből barnásfekete racks- 
thurni mészkő alkotta szirtek merednek ki (lásd a m. kir. Földt. Int. 
1914. Évi Jelentésében a 144. oldalt). A  hágón kiemelkedő mészkőszirt 
jól rétegzett padjaiban l h felé 39°-os dőlést mértem.

A  Sabatinon és a Suchankán többnyire szürkés mészkő lép fel. 
Yajjon ez a wetterlingi mészkő elváltozott fáciesének, avagy a racks- 
thurni mészkőnek felel-e meg, az még eldöntésre vár. Suchankától keletre 
a Lesi vrchen a szürke mészkövet a fehér dolomit váltja fel az egykori 
mediterrán-szarmata tenger partján.

A  prasznik— jablánci mezozoikus hegység déli oldalán Suchanka 
és Zablavy közötti hegyoldalakon mindenütt erős nyomait tapasztalhatni 
az egykori parti tengermarásnak. A z  oldalakon egészen a plató magas
ságáig a konglomerátum-törmelékből kimeredő, szálban álló magános 
mészkősziklákon gyakori bekérgezések és fúrókagylónyomok észlelhetők. 
A z imitt-amott abrázió által kiszakított nagyobb mészkőtömbök apró
szemű konglomerátumba, avagy murvába vannak beágyazva.

Lehetséges, hogy a jókői helyi dolomit megismétlődése gyűrődés 
következménye.

Kitűnő szelvény van a sirokai nagy völgy mentén feltárva. A  jó
kői várrom mögött, attól északra az erdei ipar vasút bevágásában jól 
megfigyelhető a dolomit és a wetterlingi mészkő éles határa, ahol 20h 
felé tartó 46°-os dőlést mértem. A  mészkő itt erős összetöröttséget mutat, 
benne tömérdek litoklázis, hullámosán csíkolt csúszólapok láthatók. Érde
kes a mészkő karsztos felülete is, mély bolusz-zsákokkal és terra-rossa 
takaróval. Közvetlenül a várrom alatt a völgykanyarodásnál ismét a do
lomit következik, melyben közel a határhoz ellenkező, 12h 48°-os dőlést 
mértem. Lefelé Jókő felé a dolomit lassanként ismét felveszi az általános 
északnyugati dőlést. A  dolomit megismétlődését és a fekvési viszonyokat
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tekintve, ezekből arra következtetek, hogy itt egy délkelet felé átbukta
tott lokális antiklinálissal van dolgunk, amely északkelet felé csapás 
mentén lassankint kiterülve, elsimul. Közvetlenül Jókőnél ismét wetter- 
lingi mészkövet találunk, melyből meszet is égetnek.

A  Jókőtől északkeletre eső Hrubi és Mala skalki közt újra fel
lép a meszes dolomit. A  Vratne-hegyet szürke mészkő építi fel. A z utóbbi 
a Hrubi skalkin fellépő meszes dolomittal közreveszi az itten váratlanul 
fölbukkanó lunzi homokkövet.

A  Prasznik— Jablánci-hegység déli oldalának komplikált felépí
tése még alapos tektonikai vizsgálatra szorul, úgy hogy jelenleg még 
korainak tartom eddigi megfigyeléseim kapcsán kialakuló gondolataimat 
megszólaltatni.

Ezidei felvételemen különös gondot fordítottam a Jablánc— Prasz- 
niki-hegység raibli rétegzónájának alapos megismerésére és fossziliáinak 
meggyűjtésére. A  raibli rétegekből a sirokai hegyvidék különböző helyein 
sikerült is faunát gyűjtenem.

A  pozsonynádas— dejtei mezozoikus vonulat és Prasznik— Jablánci- 
hegység déli pereme közt elterülő Cerova erdővidéket durva kemény kon
glomerátumok, sárga kötőanyagú laza, apró konglomerátumok, kemény 
homokkövek és laza kavicsok építik fel. A  kemény konglomerátumok 
imitt-amott sziklákat alkotnak. A  konglomerátum durvább anyagát főleg 
melafir kvarcit, szürke és fehér mészkövek és dolomit adják, amelyek 
a Kiskárpátokból és a Jablánc— Praszniki-hegységből származó eredetre 
vallanak.

A  mezozoikus képződmények alkotta egykori partok mentén Jab
lánc és Jókő közt, továbbá Pozsonynádas és Dejte közt igen gyakoriak 
a konglomerátumban a közeli partokból származó nagyobb tömbök. Meg
említésre méltók a Szt. Katalin templomrcm alatt, továbbá az Erdőház 
melletti Okrukla nevezetű hegy oldalán a konglomerátumban ülő nagy 
kvarcitgörgetegek. Ezek nagysága és gyakorisága e vidékeken arra vall, 
hogy a kvarcitnak valahol a közelben szálban is meg kell lennie, de 
most fiatalabb szedimentumok fedik. Az egykorú tenger abráziója 
szakíthatta ki innen az egyes nagy tömböket.

A  cerovai konglomerátumok padjai ide-oda hajladoznak. Méréseim 
alapján azonban a dőlésekből semminemű fontosabb tektonikai szabály
szerűséget nem sikerült kihámoznom. A  dőlés foka 16— 24 között változik.

A  Zablavy-hegyoldalon, meg a Jókőtől délre eső dombos vidéken 
konglomerátumon kívül durva homokkő is fellép.

Jókőnél a főforrás felett és tovább északkeletre a wetterlingi mész
kőre kemény, építőkőnek igen alkalmas mészkőbreccsa támaszkodik. 
(Lásd: A  m. kir. Földt. Int. 1914. évi Jelentésében a 157. oldalt.) F ixek
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Sándor jókői körjegyző úr szíves közléséből értesültem, hogy az erdei 
iparvasút építésénél a mészkőbreccsából nem régen hatalmas csontváz 
került napfényre, melynek darabjai jelenleg J e d l ic s k a  P á l  nagyszom
bati érsekhely nők úr magángyűjteményében vannak. F i x e k  úr szíves 
vezetése mellett megtekintettem a csontváz lelőhelyét. A  még a helyszínen 
található kövült csonttöredékek és lenyomatok alapján azonban még sej
téssel sem lehetett megállapítanom, hogy miféle őslény maradékairól 
lehet szó. Ugyanitt nagy ostreákat és halfogakat is szép számban talál
hatni.

Jókőtől északkeletre a kőbánya felé vezető út mentén a kutakból 
laza sötétszürke, palás márga kerül elő, melyben gipszkristályok is 
találhatók. E  márgák, úgy látszik, egyeznek a Male Skalki alatt kibuk
kanó sárga kemény márgapalákkal. E  márgák korára nézve kövületek 
hiányában S tur  D. felfogására vagyunk utalva, aki azokat eocénnak 
jelölte.

Pozsony nádasnál a hegység aljában a sík vidéken elég nagy kiter
jedésben homokos laza agyag alkotja a felszint. Szt. Mária kápolnánál 
levő téglavetőnél kövületeket is sikerült belőle gyűjtenem, melyek a me
diterránra mutatnak. Stur e képződményeket pontusinak térképezte.

A  fiatalabb harmadkorban, úgy látszik, Jablánc és Pozsony nádas 
között tengerszoros volt, melyen át a Kárpátokon inneni és túli medi
terrán-szarmata tengerek összeköttetésben állhatták egymással. A leg
több jel arra vall, hogy a Kis- és Északnyugati Kárpátokon keresztül 
ekkor huzamosabb ideig a mostani Dunaáttörésen kívül, ahol, térszíni je
lek után Ítélve a mediterrán kor óta völgyidet maradt, csakis még ezen 
a jablánc— pozsonynádasi csatornán át lehetett állandóbb közlekedés a 
bécsi és a magyar fiatalabb harmadkori medence vizei között. Időről- 
időre a tenger elboríthatta a Kárpátok e részének magasabban fekvő 
láncait is, amire az Északnyugati Kárpátok peneplénes tönkfelülete is 
rávall, de ezek a tengerszin-eltolódások nézetem szerint csak rövid életűek 
lehettek. Hogy mely időszakokban következhettek be ezek a transzgresz- 
sziók, az még az Északnyugati Kárpátok fiatalabb tercier rétegeinek 
széleskörű részletes tanulmányozásával és kövületgyűjtések alapján lesz. 
csak eldönthető. Magában a Cerovai konglomerátumokban sem sikerült 
ezidei részletes felvételem alatt meghatározható köAÚileteket gyűjtenem, 
úgy hogy azoknak pontos kora még ismeretlen.

A  Prasznik— Jablánci-hegység déli peremén, mint egykori tenger
partokon tapasztalt erős abráziónyomok, a konglomerátumok többnyire 
durva anyaga, a partokból kiszakított tömbök nagy száma, meg a kövü
letek teljes hiánya arra engednek következtetni, hogy az itteni tenger- 
szoros meredek partokkal és erős áramlással bírt.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 9
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Ezévi felvételi területemen, különösen pedig a Jablánc és Jókő 
vidékén levő források tüzetes tanulmányra érdemesek volnának. Zablavy 
hegygerinccel szemben a v ölg y  túlsó oldalán az erdei iparvasút felett 
mintegy 35 m-nyire bővizű forrás fakad a konglomerátumból. A  forrás 
előtt hatalmas, saját maga építette mésztufa-terrasz van, melyről vízesés- 
szerűen ömlik le a víz.

A  sirokai erdőpagony nagy kiterjedésben teljesen száraz, az ottan 
eltűnő víz valószínűleg a mészkő- és dolomithegység déli. jókői peremén 
törésvonal mentén jut a felszinre. Jókő vidékét nagy vízbőség jellemzi. 
A  falu feletti mészkőbreccsából és a Mária-kápolna alatt bővizű források 
fakadnak. Jókőn szerzett megbízható értesüléseim szerint e források víz
bőségének ingadozására igen nagy hatással voltak a közelmúltban leját
szódott gyakori és huzamos ideig tartó földrengések. Ezek az igen fontos 
tektonikai tünemények bizonyítékok arra nézve, hogy a tektonikai moz
gások vidékünkön jelenleg is folyamatban vannak.

Jókőtől északkeletre a Strube skalki alatt egy rendkívül érdekes kis 
időszakos forrás fakad. A  mészkősziklák tövében eredő eléggé bővizű kisebb 
forrás mintegy 23 percig tartó teljes szünet után 16— 18 percig bőven 
ad vizet. A  szünet beálltával egy csepp víz sem szivárog ki és a forrás 
medrében levő víz nagy része is visszahúzódik. Épen ezért az itteni idő
szaki forrás sokkal tökéletesebb a maga nemében a híressé vált bihar- 
kalugyeri Dagadóforrásnál (Izbuk). A z  utóbbi ugyan bővebb vizű a 
jókőinél, de a szünet beálltával sem szűnik meg egészen az alsó 
nyíláson keresztül a víz folytonos csörgedezése. Érdekes körülmény az 
is, hogy nehány évvel ezelőtt, a földrengések alkalmával, pár esztendeig 
nem adott vizet e forrás, amint azt Jókőn megbízható nyilatkozatokból 
hallottam.

Ez évi felvételemen gyűjtött kőzet és kövületanyag feldolgozásához 
még mindezideig nem juthattam hozzá, minek következtében az erről tör
ténő beszámolásom későbbre marad.


