
7. Az Inovec-hegység Pöstyéntöl keletre eső részének 
geológiai viszonyai.

(Jelentés az 1915. évi részletes földtani fölvételről.)

Dr. F e b e n c zi I s t v á n -tói.

(Hét szövegközti ábrával)

A z a nagyszabású munka, amelyet a m. kir. Földtani Intézet az 
Északnyugati Kárpátok geológiai viszonyainak tanulmányozásával tűzött 
maga elé, a háborús 1915. esztendőben is tovább folyt. Ebben a mun
kában a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának megtisztelő bizalma 
folytán mint külső munkatárs immár második éve vettem részt én is, 
amennyiben az Inovec-hegység geológiai viszonyainak kikutatását nyer
tem feladatomul. A  világháború kitörése 1914. augusztusában munka- 
területem otthagyására kényszerített s alig is gondolhattam akkor 
arra, hogy a megkezdett s oly hirtelen, alig egy hónapnyi künntartóz- 
kodás után abbahagyott munkát ilyen hamar folytatni tudom. Kétszeres 
örömmel vettem az értesítést, hogy a háború ellenére is folytathatom 
az oly nagy kedvvel megkezdett fölvételt s amint a kolozsvári Egyetemi 
Ásvány- és Földtani Intézet munkabeosztása megengedte, ott voltam 
munkaterületemen, hogy a rendelkezésemre álló 2 hónapnyi munkaidőt 
minél jobban kihasználhassam.

Idei munkaterületem szorosan kapcsolódik a tavalyihoz.1) Az Ino- 
vec déli végének N y-i oldalát jártam be Jalsó, Vágszakaly ( =  Szokolóc), 
Butnóc, Banka. Moraván, Ducó és Hubafalva ( =  Hubina) nyitramegyei 
községek területén. Ezidei területem É-i határa a szentmiklós— modrói 
völgytől D-re eső gerinc volt (11. öv, X V III . rovat ÉN y, DN y. 11. öv, 
X V II . rovat D K  jelzésű 1: 25.000 táborkari térképlapok). Időközben 
2 napra tavalyi munkaterületemre, Gralgóc és Kaplat környékére is át- 
rándultam, egyrészt a galgóci gránit és kristályos pala előfordulás érint- i)

i) Dr. Ferenczi I.: „Galgóc és környékének geológiai viszonyai.“ (A m. kir. 
Földtani Intézet Évi jelentése 1914-ről. p„ 208.
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kezési viszonyainak tanulmányozására, másrészt a kaplati pontusi kövü
letlelőhely fölkeresésére, amely utóbbit azonban a rossz időjárás s a reá
fordítható idő rövidsége miatt most sem sikerült föllelnem.

*
% -sfc-

A z idén bejárt területről szóló geológiai irodalmat igen szegény
nek mondhatom s a területtel foglalkozó részletesebb munkát egyáltalában 
nem ismerek. A z egész Inovecet fölvevő S t u b ,1) valamint utána H a u e r  
és S t ä c h e 1 2 *) e területről szóló értekezései az egész hegység geológiáját 
adják s bár igaz, hogy Pöstyén környékéről sokkal több adatot tartal
maznak, mint az Inovecnek a tavalyi jelentésemben ismertetett részéről, 
csak általánosságban és az akkori felfogásnak megfelelően nyújtanak 
felvilágosítást a szóbanlevő területről. A z  újabb irodalomban U h u ig8) 
szintén csak általánosságban tartott munkáján kívül alig találunk egy- 
egy adatot területünkre vonatkozóan, bár a közvetlen közelében fekvő 
s világhírű pöstyéni hőforrások révén ez a terület is érdekes feladatul 
szolgálhatott volna. Sőt mi több, magukkal a pöstyéni hőforrásokkal 
geológiai szempontból foglalkozó munkát is csak egyet ismerek Hoeu- 
sit z k y  H e n r ik 4 *) tollából, aki a pöstyéni hőforrások radioaktivitásának 
eredését fejtegetve, kis értekezésében a környező hegység geológiai viszo
nyaival is foglalkozik.

A) Morfológiai viszonyok*

A z Inovecnek Pöstyén körüli része morfológiai tekintetben sem 
nyújt sokkal többet, mint az 1914. évben bejárt terület. Ugyanazok a szá
raz, víztelen völgyek vannak itt is (különösen a déli részen), azonban 
É felé haladva hosszabbakká s ezáltal tagozottabbakká is válnak. A  hosz- 
szabb völgyekben a geológiai viszonyoktól ftiggőleg több-kevesebb víz 
is van, azonban jelentős morfológiai tényezőként ez az aránylag csekély 
vízmennyiség se igen szerepel, a nagyobb vízmennyiséget szolgáltató 
források mind alacsony tengerszintfeletti magasságban vannak és meg

1) Dr. Stur : ..Bericht über die geologische Übersichts-Aufnahme des Wasser
gebietes der Waag und Neutra.“' (Jahrbuch d. k. k. Geol. Eeiehsanstalt 1S60. 
p. 17— 150)

2) Hauer és Stäche előadásairól jegyzőkönyvi kivonatok a Verhandlungen 
d. k. k. C4eol. Eeiehsanstalt 1864. évi kötetében, p. 42—47. és 68— 72.

á) V. UiiLiG: ,,Bau und Bild der Karpathen “ 1903. (Az Inovecről. 745— 750. 
oldalakon.)

4) H orusitzky He n r ik : .A pöstyéni hévforrások radioaktivitásának eredeté
ről.“ (Földtani Közlöny 1910. p. 538— 541.
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felelő esés híjján természetesen az erózió munkája is kisfokú. Forrás már 
több van eziclei területemen, ezek legnagyobb része törésvonalak mentén 
kerül íelszinre. amit az egyszerre nagyobb mennyiségben kiömlő víz
tömeg s a bennük többé-kevésbbé jól észlelhető gáz- (C 0 2 ?) elszállás 
bizonyít. Ilyen források vannak a középső triászkorú szürke dolomit 
N y-i határát jelző törésvonal mentén, pl. Yágszakalytól D-re a 264 m-es 
ponttól DNy-ra, Ratnóctól D-re a Podzselim dolina közepe táján, a ratnóci 
völgyben a malom felett alig 200 lépésre, Banka felső végén. Bankától 
EK-re a Strasznyi-völgvben. Hasonlóan tektonikai eredésű s igen bővizű

1. ábra. Fehér dolomittertilet Hubafalvátol Ny-ra.

forrás van —  melyből szintén száll fel gáz —  a moraváni fővölgy Buko- 
vinka nevű É-i mellékágában a perm kvarcithomokkő felső határát jelző 
törésvonalon. Magában a fő völgyben is a kis iparvasút mellett (a 291 
m-es ponttól Iv-re, a Vitek nevű helyen) levő forrás is ilyen eredésű 
a gránit K -i határán, a gázelszállás ebben a legnagyobb a megismertek 
közül. A  többi völgyekben rendszerint alig van víz. különösen a mészkő 
és dolomitterületeken, azonban ahol nagyobb löszfoltok vannak, a löszfolt 
alsó végén mindig kiszivárog egy kevés.

A  víz pusztító munkáját nagyon megnehezíti a buja, őserdőszerű 
vegetáció, azonban a bejárt terület ÉN y-i részén, a középső triászkori
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fehér dolomit területének a kopár oldalait hatalmasan kikezdte az atmosz- 
feriliák ereje. A  mély vízmosások messze felismerhetővé teszik ezt a 
területet, miattuk helyenként bizarr, olykor vulkáni formákra (barranco) 
emlékeztető külsejűek ezek a részek. A  víz oldó hatását ellenben alig 
látjuk érvényesülni e területen, a nagyobb mészkőfoltokon is alig van 
erre valló jelenség, amennyiben alig egy-két kisebb üreg (Szokol-Mora- 
vántól DDK-re) fordul elő az olykor 40— 50 m-t elérő mészkőfalakban is. 
Karrképződésre példát a hubafalvi Skalka-hegyen láttam.

Maga a főgerinc 300 m. t. sz. f. magasságtól 750 m-ig emelkedik, 
a gerinc iSTy-i oldalán levő lejtők többé-kevésbbé egyenletesen emelked
nek a gerinc felé. A z előző évi területtel ellentétben itt a terraszképző- 
désnek is megtaláljuk a nyomát, amennyiben Ratnóc tájékától kezdve 
É felé mindenütt a Y ág lapályáról meredek, 40— 50 m magas part után 
egyszerre enyhébb lejtésű részlet következik, amelyik aztán fokozatosan 
emelkedik a gerinc felé. Különösen jól látszik ez a Ducó— Hubafalva 
közti fehér dolomitterület lenyesett felszínén (a fehér dolomitterület abrá- 
ziós platóját ifj. L ó c zy1 is észlelte a Jablánc— Praszniki-hegységben), 
valamint Moraván községben és a tőle ÉK-re levő horpadásban, ahol 
a sík löszplató alatt igen sok a durva kavics is. Általában a víz által 
létrehozott morfológiai formák kialakulása a legnagyobb valószínűséggel 
a másik formáló erő, a szél által odahozott lösz lerakódása előtt megtör
tént s az itt is oly nagy mennyiségben szereplő lösz azokat elsimítani, 
betölteni igyekezett.

B) Rétegtaní viszonyok*

A  bejárt terület geológiai fölépítésében nagyjából ugyanazok a kép
ződmények szerepelnek, amelyekről előző évi jelentésemben1 2) már meg
emlékeztem. A z idén megismert képződmények korszerinti sorrendje a 
következő:

1. Kristályospalák (gneisz, esillámpala), Ópaleozói(?) (Devon?)
(  biotit oránit ) velük kapcsolatban diasiszt

9 O rá n it l /  eredésii aplitos-pegmatitos, TTarVirm ?
\ közönséges gránit j lamprofil4  (?, telérek Karbon;'

3. Kvarcithomokkő------- — — — — — - -  — - — - -  Perm.

1) Ifj. Lóczy Lajo s : „A z Északnyugati Kárpátok Vágujhely— ószombat— 
Jablánc között fekvő vidékeinek geológiai viszonyai/’ (A ni. kir. Földtani Intézet Évi 
jelentése 1914-ről. p. 148 )

2) 1. c. p. 211.
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4. Sötétszürke dolomit — — — — -............ Középső
5. Mésztelen („lunzi“) homokkő és sötét

szürke dolomit ............-  — — — — — — Triász.
6. Tarka („keuper“) márgák, dolomit, kvarc-

homokkő ............. - — — ..............................-  Felső
7. Sötétszürke (..kösseni“) mészkő — — —
8. Meszes („gresteni“) homokkő, („mária-

völgyi“) pala......................... - --- -  - - -  Alsó I Liász
9. Világosszürke („ballensteini“) mészkő— Középső J

10. Fehér („chocs“) dolomit és barna („wetterling“)
mészkő — — — ............-  — — — — — -  — — — — Triász ?

11. Miocén (?) komokkő.
12. Pliocén édesvizi mészkő.
13. Pleisztocén lösz, kavics.
14. Holocén törmelék.

1. Kristályos palák: gneisz, csillámpala.

A z Inovec-hegység alapját alkotó, kristályos kőzetekből álló köz
ponti mag felépítésében kristályos palák szerepelnek a gránit- és a vele 
kapcsolatos telérkőzetek mellett. Bár geológiai szerepüket tekintve az 
utóbbiak a fontosabbak, a korviszonyokat tartva szem előtt, elsősorban 
a kristályos palákat fogom tárgyalni, amelyeknek eredeti anyaga idő
sebb, mint a metamorfizált voltukat előidéző gránit- és telérrajának 
intruziója.

A z idén bejárt területen található kristályos palák gneiszok, elvétve 
(térképen egyáltalában szét nem választható módon) fordul elő a csillám
pala is. A  gneiszok és a csillámpalák nagyon hasonlóak, rendszerint sötét
szürke. többé-kevésbbé jól rétegzett kőzetek, amelyekről makroszkópos vizs- 
gáladtai csak a legritkább esetben állapíthatni meg, hogy milyen kőzettel 
van dolgunk. Sőt a mikroszkóp alatt is a legtöbb esetben csak részletes 
vizsgálattal lehet eldönteni azt, hogy gneisz avagy csillámpala-e az illető 
kőzet, amennyiben a gneiszban aránylag nagyobb mennyiségben szereplő 
földpátokat csupán tengelykép alapján lehet megkülönböztetni a másik 
fontos alkotórésztől, a kvarc-tói, hasadás, ikersáv igen ritkán teszik köny- 
ny ebben felismerhetővé a rendszerint igen üde —  álhit, ólig okláss- féle —  
földpátokat. A  kristályos kőzetek részletes petrográfiai tanulmányozását 
egy egységes terület földolgozása után szándékozom végrehajtani, most 
röviden csak azt jelzem, hogy az ezidei területen álhit gneiss, hiotit gneiss, 
musskovitos hiotit gneiss jelenlétéről győződtem meg az ide tartozó kőze
tek futólagos átvizsgálásakor, a kevés csillámpala mind musskovitos
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biotit-csillámpalának bizonyult. A  gneiszok egy része valószínűleg or to 
eredésű s így megvan a szerves összefüggés a kristályos palák és a grá
nitok között, amelyek között —  mint látni fogjuk —  szintén találunk 
ilyen átmenetet jelző féleségeket.

Felszini elterjedésüket tekintve nagyon kicsiny a kristályos palák 
szerepe az idei területen. Csupán két kisebb foltban van meg a követke
zőkben tárgyalandó gránitintruzió N y -i oldalán és pedig Moravántól 
DK-re, a Zlodi vrch-tól É-ra levő gerincen, ahol az előző évi jelentésem
ben leírt1) radosnai kristályos palaterület folytatását találjuk. Ez fölfelé 
É-ra csakhamar eltűnik a perm kvarcithomokkő reáboruló rétegei alatt 
s a Yolavec-patak két oldalán a gránitra már közvetlenül a perm kvarcit
homokkő települ. A  Yolavec-patak É K -i oldalán húzódó Hradiste-gerin- 
cen ismét előkerül a kristályos pala s innen ÉK-re haladva, néha alig 
15— 20 m vastag vonulatban követhetjük a gránitterület szélén az Ostri 
vrch N y-i lejtőjéig, ahol ismét eltűnik a perm kvarcithomokkő alatt. 
Ezen két nagyobb folton kívül kristályos palára akadtam a Hradiste- 
hegyél 374 m-es pontjától DK-re a gránitintruzió tetején, mindössze kb. 
4— 5 m2-nyi folton, valamint a Cerni potok ( =  Fekete patak) 272 m-es 
jjontjától É-ra a völgy mindkét oldalán, a gránitterület közepén. A z első 
esetben valószínűleg a kristályos palaburok kis foszlányával van dolgunk, 
az utóbbiakban pedig a gránit által magába zárt nagyobb kristályos pala 
tömeg kis foltjait látom.

Településre nézve a két első nagyobb folt különbözik egymástól, 
amennyiben a Zlodi vrch gerincén levő kristályos palaterületen É N y  
21h 35° körül dőlnek a rétegek, a gyárépület körül levő kristályos pala
területen DIv 10h körül van a fődőlésirány, a dőlésszög pedig állandóan 
60° körül.

A  kristályos palák kora metamorfizált voltuk miatt nem állapít
ható meg, minthogy azonban az ÉN y-i Kárpátok gránitját perm előttinek 
veszik s ennek intruziós telérei a kristályos palaterületet többé-kevésbbé 
átjárják, ezeket a kristályos palákat is éjjen úgy, mint az erdélyi Gryalui- 
havasok központi gránitintruziójára boruló kristályos palákat ópaleozóos 
korúnknak lehet tekintenünk és pedig mivel az északmagyarországi fel
vidéken (Dobsina körül és a Blikk-hegységben) a legnagyobb valószínű
séggel alsó-karbonba helyezhető, metamorfózist nem szenvedett palákat 
ismerünk, analógia alapján az Inovec ezen részének metamorf kőzetei 
talán régibb paleozói korúak lehetnek.

i) 1 c p. 212.
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2. Gránit, aplit, pegmatit.

A  központi kristályos mag legfontosabb tagja az a hatalmas gránit- 
in truzió, amelynek a Radosna felőli déli végződéséről már 1914. évi 
jelentésemben1) megemlékeztem.

Kőzettani tekintetben az idei felvételi területemen megismert gránit- 
intruzió anyaga legnagyobb részben középszemű biotitgránit (gránitit) 
több-kevesebb muszkovit-tal, amely utóbbi ásványos alkotó rész helyen
ként annyira felszaporodik, hogy gránitunk kétcsillámú, közönséges grá
nittá válik. Tiszta gránitit igen ritkán fordul elő. viszont a tiszta musz- 
kovit gránit is csak lokális jelenség s az utóbbi esetben rendszerint már 
inkább pegmatitos kifejlődésű a gránit. Az előzetes petrografiai vizsgá
latok azt mutatják, hogy a gránitok egyszerű összetételűek, ortoldász, 
savanyúbb fajta plagioklász, a két csillám, kvarc és magnetit a rendes 
alkotórészük, egy pár kézipéldány vékony csiszolatában mikrokiint is föl
ismertem, sőt helyenként kevés zirkon, apatit is van bennük. A  legtöbb 
esetben kissé kataklasztos szerkezetűek is. és pedig rendszerint a gránit- 
intruzió N y-i széléről gyűjtött darabok préseltek egy kevéssé. Úgy ma
gában az intruziós gránittömegben, mint az azt körülvevő kristályos 
palaburokban igen gyakoriak a gránátos magma telérképződményei is, 
amelyeket itt főleg peg matitok képviselnek. Tipusos és a szó szoros értel
mében vett aplitos telér nem fordul elő e gránitterületen, míg a galgóci 
gránitfolton épen ezek a gyakoriak. E  telérek pontos térképezése egyrészt 
vékonyságuk (a 2— 3 m vastag telér már ritka), másrészt pedig a mély 
erdőtalaj miatt lehetetlen s igen nehéz feltárások hiányában olyan helyet 
is találni, ahol a kristályos palák és a telérek érintkezését tanulmányozni 
lehetne. A z aplitokból, pegmatitokból mindig hiányzik a biotit, a musz- 
kovit ellenben, különösen a pegmatitokban, elég nagy lemezekben van 
meg az olykor 4— 5 cm-t elérő földpátkristályok társaságában. Érdekes 
megjelenésű a muszkovit a telérek szélén, oszlopos habitusú és sugaras 
elrendeződésű (ilyenkor rendszerint kissé selymes fényű is),2) makroszkó
posán megtévesztésig hasonlít a clisztén bizonyos fajtájához (az apró kis 
kristálykákon keménységet mérni igen nehéz), csak csiszolatban láthat
juk, hogy a muszkovit sajátságos megjelenésével van dolgunk. Az ásvá- 
nyosító gőzök jelenlétére valló ásványokat (tar malin, fluorit etc.) nem 
sikerült még kimutatnom e telérekben. Kőzettani tekintetben érdekes egy 
kis, alig 25— 30 cm vastag telér, amelyet a mora várni fő völgybe torkolló

1) 1 c. p. 213.
2) Lásd dr. Tobokffy Géza jelentését a Kiskorpátok gránitjáról.
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Szkalicsni patak N y-i ágának közepetáján találtam. A  telér két szélén 
rendes kifejlődést! pegmatitos gránit van, míg a közbülső, körülbelül 10 
cm vastag sáv aprószemű, a többi biotitgránitnál jóval sötétebb színű kő
zet, amelyről —  bár földpáton, kvarcon, biotiton kívül kevés muszkovitot 
is tartalmaz —  a részletes vizsgálat fogja eldönteni, bogy telérkifejlődésű 
gránittal van-e itt dolgunk, avagy —  bár kisfokú —  magmadifferenciáló
dás eredményekép már lamprofiros-nak nevezhető a kérdéses telér kőzete.

A  gránitintruzió nagybani szerkezetéről jó föltárások hiányában 
alig lehet valamit mondanom, ahol valami látható, így a föntebbi Szka- 
licsni-patakban, D K  10h dőlésű vastag padokban jelentkezik. A  felületen 
a legtöbb esetben bomlott, aprószemű darává hull széjjel.

Am i a felszínen való elterjedését illeti, összefüggő tömegben kap
juk Moravántól DK-re és K-re, ahonnan a radosnai oldalra is átnyúlik, 
főtömegét azonban a moraváni fővölgy és mellékvölgyei szelik át. A  grá
nitintruzió alakja jelenlegi formájában nagyjából domború-homorú len
cséhez hasonlít, amelynek DK-re néző nagyon kevéssé homorú oldalát 
a középső-triász dolomit födi, míg az ÉNy-ra néző nagyon domború 
oldala, valamint a lencse két vége a kristályos pala, illetve a perm kvar- 
cithomokkő-burok alatt tűnik el. Területem K -i szélére a vízválasztó- 
gerincen a Szarvasgödör ( =  Jelenje janii) majortól É-ra egy másik kis 
gránitfolt is benyúlik, amely a perm takaró alatt bizonyosan összefügg 
az előbbi gránitterülettel s amelynek folytatását a hegység K -i oldalán 
Kyitrabajna körül találjuk meg.

A  gránit intruziójának korára vonatkozólag a kristályos palák tár
gyalásánál említést tettem arról, hogy az eddigi vizsgálatok szerint, mint 
az Északnyugati Kárpátokban mindenütt, praepermi, legvalószínűbben 
felső-karbon korú a gránit. 1914. évi jelentésemben1) arról írtam, hogy 
egy pár észleletem (kvarcithomokkő-zárvány a gránitban) alapján ezt 
a kort némileg kétségesnek tartom s hajlandó volnék a gránit intruzió
jának korát a perm kvarcithomokkő lerakódása utánra áthelyezni. Ezen 
föltevésemre vonatkozólag, sajnos, föltárások hiánya miatt, nem szerez
hettem újabb adatokat s így én is, míg előbbi föltevésemet teljes bizton
sággal nem igazolhatom, a gránitot praepermi-nek veszem; ha ugyan 
nem praekarbon az.

3. Perm (?) kvarcithomokkő.

A  központi kristályos magra boruló üledéksorozat legidősebb tagja 
a kvarcithomokkövekből, konglomerátumokból álló perm (?) korú réteg

i) 1 c. p. 228.
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sor. Ennek anyaga rendszerint aprószemű kvarcithomokkő, ritkábban 
apróbb, legfölebb mogyorónyi szemekből alkotott kovasavas kötőanyagú 
kvarckonglomerátum, amely az idei területen rendszerint halványsárgás

2. ábra. Hradiste és Ostri vreli kvarcithomokkő-csúcsok, háttérben a Marhat.
Moravánből nézve.

3 ábra, Zlodi vrck kvareitlioin okkő-vonulat a Moravánből nézve.

vagy világos szürke színű. Helyenként arkóza-szerű homokköveket is 
találunk az előbbiek között, azonban az ilyen kőzetekben a földpátok 
minden esetben kaolinná, agyaggá változtak át, üde földpátot elvétve 
találni csak bennük.
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A  gránitterület K y-i és É-i oldalán összefüggő vonulatban találjuk 
ezt a rétegsort, amely D -i végén É— D-i csapású s a vízválasztó főgerincét 
alkotja a Zlodi vrch körül. Ott, ahol a vízválasztó gerinc K -i irányban 
megtörik, a kvarcithomokkő-vonulat D N y— É K  csapásává válik és a grá
nitterület szélén a vidék tájképileg legszebb kúpjait (Hradiste 377 m, 
Ostri vrcli 439 m. Kamena vrata 568 m) alkotja (1. 2. és 3. ábrát). Köz
ben a moraváni Gonolak ( =  Gonove Lazy) majortól DNy-ra, az Ostri 
vrch K -i nyergén a felső-triász „kössem“ mészkő rányomulása folytán 
látszólag megszakad a vonulat, viszont az intruziós gránittömeg É K -i 
végén a kvarcithomokkő borul reá a gránitra, sőt annak K -i oldalára is 
átnyúlva a Nyitrabajna felől benyúló kis gránitterületet nyugatról körül
öleli. A  gránitlakkolit K -i oldalán, az előbb említett kis foltot leszámítva, 
teljesen hiányzik a perm kvarcithomokkő, csupán heverő darabokban kap
tam meg a gerinc 415 m-es pontjától K-re, a gránit és a dolomit határán, 
az egykor meglevő kvarcithomokkő takaró roncsait. Rendszerint 1/2— 1 m 
vastag padokban jelentkezik, a padok dőlése 18— 21h között változik, ez 
utóbbi a gyakoribb. Érdekes azonban az a jelenség, hogy míg a vonulat 
D-i végén a dőlésszög legföljebb 45°-ig emelkedik, a vonulat É K -i irá
nyúvá válásától kezdve állandóan 75— 80° körül van, csupán egy-két 
helyen (az Ostri atcIi K -i oldalán) mértem 56— 60° közti értékeket.

A z előző évben bejárt területen, ahol ez a kvarcithomokkő-vonulat 
a K-i, radosnai oldalra húzódik át, mindig kisebb lesz a dőlésszög, a vonu
lat legdélibb végződésénél, a szerbőci Stari vrch-en mindössze 14° a kvar
cithomokkő dőlése. A  gránitlakkolit legészaknvugatibb kidomborádásánál 
80° körül vannak állandóan e rétegek, sőt a moraváni Szkalicsni-patak 
torkolatánál levő kis kőfejtőben visszahajló, D K  irányúvá váló rétegzést 
is megfigyeltem. A z ilyen helyeken aztán a máskülönben is rideg kőzet 
a legcsekélyebb ütésre is szertehull, még kézipéldány nagyságú darabot 
is alig lehet kiütni itt belőle, annyira meg van gyötörve a hegyképző 
erők hatására. A  vonulat délibb részein aránylag eléggé nagy darabok
ban fejthető.

4. Sötétszürke dolomit (középső-triász?).

A  perm kvarcithomokkőre közvetlenül települő s főleg sötétszürke 
dolomitokból álló komplexus már a triász üledékek sorozatába vezet át 
bennünket. 1914. évi fölvételi területemen egyetlen kis foltban olyan 
vörös, csillámos homokkőnek vékony kis rétegét találtiam meg a perm 
kvarcithomokkőre települve.1) amelyet az alsó-triász iverfeni rétegekkel

i) 1 c. p. 216.
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véltem párhuzamba, állíthatni, ennek azonban az idei területen nyoma 
sincs, a középső-triászt képviselő, sötétszürke dolomitrétegsor közvetlenül 
a perm kvarcithomokkőre, illetőleg helyenként magára a gránitra települ. 
Mindössze a moraváni fővölgyben levő gyárépület közvetlen közelében 
akadtam hasonló kőzetre, mivel azonban ugyanott a felső-triász „ tarka 
keupef ‘ rétegek is megvannak (ezekben pedig ismerek hasonló tipusú 
homokkövet), az erősen gyűrt területen nem lehetett pontosan megálla
pítani, hogy a szóban levő rétegek az alsó-triász „ wer feni\  avagy a 
felső-triász ,,tarka keuper“ rétegei közé tartoznak-e?

A  középső-triász rétegek legnagyobb része dolomit, mészkő alig 
van közöttük, ezeket is inkább másodlagos „rauchwacke“ -szerű mész
köveknek kell felfognom, csapásirányban sehol se követhetők messzire 
úgy, hogy azok a középső-triász szürke mészkövek, amelyekről dr. V ig h  
G y u l a 1) a Mincsovból, dr. K u lcsár  K álm lín2) a Mala Magurából, ifj . 
dr. L ó czy  L a jo s3) a jablánc— praszniki hegységből tesz említést, az Ino- 
vec eddig megismert részein hiányoznak. A  dolomitok mindig aprószem
csések, szép cukorszövetűek, a legtöbb esetben sötét, helyenként világosabb 
szürke színűek. Durván pados megjelenésük mellett mindig nagyon repe
dezettek, a repedések mentén vékony, fehér kalciterek járják át. A  leg
több helyen breccsásak, általában igen könnyen sötétszürke, kellemetlen 
porrá hullanak szét. A  moraváni templomtól kissé ÉK-re, a kis pleiszto
cén plató É-i peremén alig 100 in-nyi folton más kifejlődésű a dolomit, 
rendkívül tömött, igen aprószemű s a többieknél jobban rétegzett voltával 
elüt az előbbi tipustól. A  szürke dolomitterületen szereplő sárgásbarna 
mészkövek rendszerint többé-kevésbbé likacsosak, laza felépítésűek s épen 
ezért is tartom „rauchwacke"‘-szerű képződményeknek ezeket.4)

Ami a szürke dolomitok felszíni elterjedését illeti, az talán legnagyobb 
az összes megismert képződményeké között. A  már megismert központi 
mag N y-i oldalán meglehetős széles sávban húzódik fel É-nak a dolomit
terület, azonban Bankától K-re már keskenyedni kezd s Moravántól DK-re, 
a Sztrapni-völgytől É-ra el is tűnik a perm kvarcithomokkőig feljövő lösz- 
takaró alatt. A  moraváni fővölgyben a Volavec-patak torkolatától ismét 
a felszínre kerülnek a sötétszürke dolomitsziklák, amelyek itt részben a 
perm kvarcithomokkőre, részben pedig a közbegyűrt alsó-liász „grestem  ‘

!) Dr. Vigh Gy u l a : ,,Földtani megfigyelések Nyitra, Túróé és Trencsén vár
megyék liatárliegységei között.“ (A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914-ről.
P 70.)

*-) Dr. K ulcsár K á l m á n : ..Csavajó, Villabánya, Csicsmány és Zsolt környé
kének földtani viszonyai.“ (A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914-ről. p. 116)

3) I. c. p. 144.
4) Vájjon nem íorrásképződmények-e ezek itt is, mint sok más helyen? Lóczy.
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palákra települitek, itt azonban kicsiny a felszíni elterjedésük. Hasonló 
kisebb folt ezen az oldalon még a hubafalvi pataktól a moraváni fővölgy 
Bukovinka mellékágáig húzódó szürke dolomitterület, amelynek N y-i 
vége a felső-triász „keuper1 palákon ül s csak K -i végén kapjuk fekvő
jében normálisan a perm kvarcithomokkövet.

A  kristályos mag K -i oldalán a szürke dolomit rétegsor sokkal ha
talmasabban fejlődött ki. Már előző évi jelentésemben1) is megemlítettem 
azt, hogy Radosnától kezdve széles dolomitterület húzódik É-ra a főge
rincre (Krahulci vrch 569 m, Yisa^a Skala 594 m). Ennek a dolomitterü
letnek folytatását kapjuk a főgerinctől É-r,a is a központi mag K -i olda
lán, É-ra azonban folytonosan keskenyedik ia dolomitterület s még a kris
tályos mag végződése előtt kiékül, eltűnik a liász rétegek takarója alatt. 
A z előbbi szürke dolomitterület K -i határát, minthogy az ia főgerinc K -i 
oldalára is átnyúlik, még nem állapíthattam meg, a N y-i oldalon az össze
függő vonulaton kívül pikkely szerű törések révén több helyen megjelenik 
a középső-liász mészkőtakaró alatt s itt mindenesetre jóval nagyobb 
kiterjedésű épen a liász mészkő rovására, mint ahogy azt az osztrák fel
vevő geológusok térképén látjuk.

A  szürke dolomitkomplexus általában nyugodt településűnek lát
szik, a dőlésirányok aprólékos méréséből azonban iaz tűnik ki, hogy ez 
a nyugodt település csakugyan látszólagos és a rétegcsoport nagyon össze 
van töredezve. A  kristályos mag N y-i oldalán levő s pikkelyesen össze
tört szürke dolomitterületen a dőlésirány 16— 22^ között változik, a dőlés
szög rendesen alacsony, 40°-ot ritkán ér el, azonban gyűrődésre teljes 
bizonyossággal mutató adat itt sehol sincs. Mértem ugyan a Zlodi vrch 
gerincétől Ny-ra a Szenistya- és a Vapnistye-völgyek felső részén l h 56°, 
2h 30°. 5h 35° dőléseket a szürke dolomitban, de jó feltárás hiányában 
nem tudtam megállapítani, hogy tényleg dőléssel, avagy csak litoklázissal 
van-e itt dolgunk, miért is, minthogy sem É-ra, sem D-re sehol sem észlel
tem erre valló adatot, nem tartom valószínűnek a szürke dolomitnak kis 
antiklinálissal való átfordulását ezen a területen. A  kristályos mag K -i 
oldalán levő dolomitterületen ellenben lapos, a kristályos magnak nekidülő 
antiklinális jelenlétét is föl kell tennem, amennyiben a gránittal érint
kező részen 20h 18° dőlést mértem több helyen is, a K-re eső főgerincen 
pedig, mint ezt az előző évi jelentésemben1 2) is megemlítettem, 6— 8h körül 
van a dőlésirány. Erre vall a fenti okon kívül az alább leírandó felső
triász „ lunzi‘ homokkőnek és „ keuper“ palának megjelenése is az anti
klinális N y-i szárnyán a gránit közelében. Ezen ok miatt az 1914. évi

1) 1 c. p. 217.
2) ] c. p. 217.
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jelentésemben1) a kristályos mag K -i oldalán levő szürke dolomitterület 
szerkezetéről közölt szelvény helyesbítésre szorul, amennyiben ezen szel
vényben a gránitra reátelepülő szürke dolomitban a 344-es magassági pont 
táján egy kis antáklinálist kell fölvennünk, ami által a 344 m-es pontnál 
levő „keuper“ folt is helyesen tüntethető fel, az az antiklinálisba gyűrt 
dolomiton r a j t a f e k s z i k s  nem pedig közéje telepedik. Az antiklinális 
Ny-i szárnya azonban D-re haladva mind keskenyebbé válik, ott, ahol 
a pöstyén— radosnai utat eléri, a N y-i szárny teljesen megszűnik, mert 
az útmenti kőfejtőkben mért 7— 9h dőlés csak a K -i szárny jelenlétére 
vall. A  kristályos magtól K-re levő szürke dolomitterület azonkívül, épen 
úgy, mint a Ny-ra levő is, pikkelyesen össze is van töredezve, amit külö
nösen jól lehet észlelni a moraváni völgy felső részén, a Marhat É-i 
oldalán levő horpadásban, ahol majd a liász mészkövet, majd a középső
triász szürke dolomitfoltot jelölhetni ki.

Meghatározható szerves maradványokat ezidén sem sikerült talál
nom a szürke dolomitban. Több helyen akadtam ugyan crinoidea-nyélta
gokra emlékeztető maradványokra, ezeket azonban átkristályosodott vol
tuk miatt, sajnos, nem lehetett meghatározni. íg y  egyelőre a szürke dolo
mitok tágabb kormeghatározását tartom csak lehetségesnek, amikor a 
középső-triászba sorozom a fiatalabb képződményekhez való viszonyuk 
alapján ezeket. A zt a részletes szintezést, amelyet ifj. dr. L ó czy  L a jo s2) 
a jablánc— praszniki hegységben s dr. V igh Gyula3) a Mincsovban a 
középső-triász rétegekre vonatkozóan megállapított, az Inovec eddig be
járt területén nem lehetett véghezvinni a kövületet tartalmazó mészkő
rétegek hiánya és a dolomitok kövületmeddősége miatt. Azt azonban itt 
is biztosan tudtam megállapítani, hogy a még UnLiG-tól is krétának vett 
dolomitok a legnagyobb részükben triászkorúak.

5. „ Lunzi“ homokkő, dolomit (felső-triász).

A  már megismert középső-triász szürke dolomit rétegcsoport felső
részén kisebb, sötétszürke palás agyagból és sárgásbarna, apró vörös fol
tokkal tarkázott homokkőből álló vékony rétegsor van a dolomitok közé 
települve, amelyet a petrografiai hasonlatosság alapján az Alpok „ lunzi“ 
homokkövével, illetőleg „ reingrabeni“ palájával vélek azonosnak. Vala
mint az 1914. évi területemen, itt is alig pár foltban van meg, azonban 
jelenléte igen fontos az alatta levő szürke dolomitok szorosabb korelha-

A) 1. c. p. 217.. 2' ábra.
2) 1 c. p. 161.
a) 1. c. p. 81.
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tárolása miatt, amennyiben a szürke dolomitokat a felső-triászba tartozó 
„lunzi4* homokkő-rétegsor alapján egy hatalmasabb kifejlődésű alsó s egy 
kisebb felső tagra kell szétválasztanunk és míg amazok a középső-triászba 
tartoznak, ezekben a felső-triász alsó tagját kapjuk. A  kétféle korú szürke 
dolomit-rétegsor kőzettanilag csak annyiban különbözik, hogy tűzköves 
dolomitot eddig csak a „lunzi“ homokkő felett kaptam, ezért szétválasz
tásuk csakis ezen rétegek alapján valószínű. Minthogy azonban az egész 
nagy szürke dolomitterületen csak három kis foltban találtam meg a 
„lu n zi1 homokkövet, a térképen pontosan elkülöníteni mégse tudtam a 
felső- és középső-triász szürke dolomitot.

A  „ lunzi homokkőnek egyik előfordulása Bankától DK-re, a ra- 
dosna— pöstyéni országút alatt levő száraz Szenistya-völgy jobb oldalán 
van, a 269 m-es ponton alul levő kút felett. Itt a homokkő alatt a sötét
szürke „ reingrabeni‘ palák is megvannak, míg az É-ra, a hegyéi É-i 
oldalán, a 312 m-es ponttól ÉK-re levő kis árok feltárásában tisztán a 
„lunzi" homokkő van meg. Települése kissé eltér (22h 10°) a körülötte 
levő dolomitokétól, valószínűleg vetődések mentén pikkelyszerűen iktató- 
dik bele a rétegsorba. A  „lunzi' homokkő-előfordulástól Ny-ra a völgy 
mentén hosszú ideig dolomitban megy az ember, úgy látszik, a rendes
nél vastagabb itt a felső-triászba tartozó szürke dolomit-rétegsor, való
színű azonban, hogy a dolomit pikkelyes megismétlődése okozza a nagyobb 
vastagságot. A  kristályos magtól Ny-ra levő szürke dolomitterületen más
hol nyomát se találtam a „ lunzi1 homokkőnek, sőt a K -i oldalon is csak 
két kis foltban van meg. A  Moravántól K-re levő Hradiste-hegyél 391 
m-es pontja közelében s ettől DNy-ra, a Yolavec-patak 327-es kotája 
fölött a völgy jobb oldalán van meg igen kis folton a „lunzi' homokkő, 
amely itt —  amint a rétegek csapásiránya is jól mutatja —  pontosan 
beleilleszkedik az itt feltételezett antiklinális É N y-i szárnyába.

A  „lunzi" homokkő-előfordulások alapján tehát a felső triászba 
tartozik a szürke dolomitnak a Szenistya-völgy alján levő része s bár 
a „lunzi" homokkő alattuk ki nem mutatható, csapásirányban É-ra ha
ladva a Banka körüli völgyekben levő szürke dolomitterület N y-i széle; 
ideveszem végül a moraváni templomtól D-re eső első nagy völgy árok- 
oszlásánál levő kőfejtők tűzköves alsó dolomitrétegeit. Hasonlóképen a 
felső-triászba sorozható a K -i dolomitterületnek a gránitra boruló része 
a moraváni fővölgy D-i árkai mentén.

Szerves maradványokat sem a reingrabeni“ palákban, sem a „ lunzi‘ 
homokkőben nem találtam, ez utóbbit mindig csak heverő darabokban 
láttam, jó feltárás sehol sem akadt benne.
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6. „ Tarka keuper“ márkák (felső-triász).

A  központi magra boruló üledékes zónának, kort tekintve, követ
kező tagja -az a változatos színű palás márgákból, dolomitokból, kvarc- 
homokkőből álló rétegsor, amelyet az irodalomban „ tarka keuper“ név 
alatt szoktak emlegetni.

A  rétegcsoport legnagyobb része zöld, lila, leggyakrabban lilás- 
vörös, palás, finoman leveles agyag vagy agyagos márga, amelyet élénk 
£zíne már messziről elárul s amelyet még az erdőtalajban is biztosan 
kijelölhetünk azon tulajdonságánál fogva, hogy apró cserepei, lemezkéi 
mindig élénk vörösre festik a talajt. A z agyagok és márgák között igen 
gyakran kvarchomokkő rétegek is jelentkeznek kisebb-nagyobb vastag
ságban, ezek rendszerint rózsaszínűek, helyenként vörösbe hajlók; egyes 
esetekben arkózára emlékeztető rétegek is vannak köztük. Végül csak 
egészen alárendelten dolomitrétegek is fordulnak elő a „ tarka keuper“ 
csoportban, amelyek azonban lényegesen különböznek a fekvőt alkotó 
dolomitoktól és rendszerint világos sárgás, zöldesszürke színűek.

A  „ tarka keuper ‘ valószínűleg összefüggő vonulatban volt meg a 
szürke dolomitok külső oldalán, jelenleg részben a fiatalabb rétegek, főleg 
a löszfedő miatt szakadozott a vonulat, részben pedig azért, mert az eró
zió valószínűleg már sok helyről eltávolította. Legdélibb előfordulása a 
Vágszakalytól D-re levő völgy alsó részén van, ahol a lösz alól két kis 
foltban a leírttól kissé eltérő, barnás színű, foltos, palás agyag bukkan 
elő. A z É-ra levő gerincen már rendes kifejlődésű a „ tarka keuper", 
amelynek széles felszíni elterjedésű rétegsorát a Vágszakalv és Ratnóc 
közti Podzselim dolináig követhetjük, ahol a száraz völgy jobb oldalán 
nagy folton kvarchomokkő is van közte. Tovább É-ra csak a Vágra néző 
meredek part egy pár vízmosásban van még meg és csak Ratnóctól É-ra 
az első kis horpadásnál kerül ismét felszínre a lösztakaró alól. Innen 
áthúzódik a bankai völgybe, ahol a Szenistya-völgy két oldalán az or
szágút feltárásaiban a legjobban tanulmányozható a rétegsor s ahol az 
alapot tevő szürke dolomitra való települése is jól megfigyelhető. Banka 
K -i végén ismét lösz fedi, csak helyenként kerül elő a lösz, majd a 
Sztrapni-völgy táján a reáboruló „ kössem 1 rétegek alól. A  moraváni 
fővölgy mentén szintén megtaláljuk, így az alsó (Remicis), majd a kö
zépső (Duran) malom táján pár foltban, itt a D-i oldalon is megtaláltam 
a cserepeit a Volavec erdőház táján, ahol a szürke dolomitra települ reá 
a „ tarka keuper“ rétegsor. Itt megszakad a vonulat és folytatását a mora
váni fővölgy É-i oldalán találjuk meg a gyárépület háta mögött, ahol 
a perm kvareithomokkőre települ a „gresteni“ mészkövek és márgák alatt 
kifenődött kis foltja. Ezzel a kristályos mag É-i oldalán megszakad a

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 10
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tarka keuper“ fedő, csak a Cerni pofok legfelső részén van ismét meg 
a típusos „ tarka keuper' és iiedig itt ismét közvetlenül a permre települve. 
A  „ tarka keuper“ ezen belső vonulatában csakis vetődések szerepelnek. 
Eltekintve a gyárépület melletti kis folttól, gyűrődésnek 113mma sincs 
rajta.

A  „ tarka keuper ' második vonulata a moraváni s modrói völgyek 
közötti gerincen, ia Gonolak ( =  Gonove Lazy) major táján kezdődik, 
átjön a Krnica (547 m) D-i oldalára, ahol a középső-triász fehér dolomit 
takarója ül rajta. Továbbá megvannak ennek a vonulatnak széttöredezett 
darabjai a hubafalvi völgy felső részén, .ahol részben ia fehér dolomit 
alá, részben —  kis helyen —  normális településben a felső-triász „kös
sem ' mészköve alá buknak, legnagyobb részükben pedig a ,,grestem * réte
gékkel együtt össze vannak gyűrve. A  Gonolak-major táján levő része 
a vonulatnak, úgy látszik, szintén egy reátolt fedő da.rabja, a völgy alján 
perm kvarcithomokkőre a belső vonulat „tarka keuper ‘-e, erre kövületes 
felső-triász „kössem“ mészkő települ, az élen pedig ismét „tarka kee
per“ van.

Végül a központi magtól K-re levő szürke dolomitterületen is meg
van a „tarka keuper ‘ burok egy kis foltja a moraváni fővölgy D-i olda
lán, a Szokolhoz vezető D-i gerincen, ahol az erdőtalajban 10— 15 m2-nyi 
helyen vörös a föld a „keuper“ cserepektől, bizonyságául annak, hogy 
tényleg a szürke dolomitok felső határa közelében vagyunk a gránit K -i 
oldalán.

Szerves maradványoknak mindössze egyetlen helyen akadtam id o 
mára. A  vágszakalyi völgyben levő kis föltárás barnás paláinak elválási 
lapjai tele vannak kerek, halpikkelyré emlékeztető foltokkal, miért is, 
ha ezek tényleg halpikkelyek volnának, bár csapásirányban jól beleesnek 
a „tarka keuper“ vonulatába, a „reingrabeni“ halpalákkal volnának in
kább megegyeztethetők a fenti föltárásban látható, a tipusos „tarka 
keuper“ -tői tényleg elütő palák.

7. Sötétszürke „ kössem“ mészkő (felső-triász).

A  felső-triász tenger időnkénti ingadozására valló lunzi homokkő 
és „tarka keuper“ rétegsorra ismét tengeri származású üledékek rakódtak 
le a felső-triász felső részében, amelyeknek képviselőit a „kösseni“ fáciesu, 
rendszerint sötétszürke, néha fekete rhaetiümi mészkövekben találjuk meg. 
A  mészkövek a felső-triász felső határa közelében lassan homokosodul kez
denek, mészpalákba mennek át, amelyekben több-kevesebb homok is van. 
Helyenként az ag3mgos rész válik uralkodóvá, miért is meglehetős kemény 
s rendszerint világosabb színű márgák is előfordulnak a „kösseni“ mész
kövek között. Több helyen oolitos is a mészkő. Mivel a legtöbb helyen
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kövület is van bennük, biztosan meghatározható szintet alkotnak az oly 
kövületszegény területen.

Felszíni elterjedése körülbelül ugyanaz, mint a „ tarka keuper“ 
rétegeké, de az idei fölvételi területemen csak a központi magtól Ny-ra 
eső részen találtam meg az egykor valószínűleg összefüggő vonulat elsza
kított darabjait. Legdélibb előfordulása a Yágszakalytól K-re levő lejtőn, 
a 251 m-es pont körül van, ahol 16h 40°-os dűlésű rétegei főleg sötét
szürke-fekete mészkőből, világosszürke mészmárgából állanak, amely 
utóbbit sehol se találtam meg máshol a „ kössem * vonulatban. A  Y ág
szakalytól É-ra levő nagy völgy torkolatánál elfedi a lösz, csak attól

4. ábra. ,.Kösseni“ mészkő feltárása Banka felső végén

É-ra kerül a meredek part feltárásaiban kis foltokban elő a „ kössem ‘ 
mészkő, azonban, hogy a lösz alatt összefüggő a vonulat, bizonyítja a lösz 
alján levő sok mészkődarab. Ratnóc és Banka között a Scrbalov vrcli 
DiSTy-i lejtőjén van meg ismét a „ kösseni“ mészkő, azonban itt a „kös
sem“ rétegek legmagasabb tagja, az alsó-liász „gresteni“ rétegekbe át
menő, már homokosodni kezdő mészkő fordul elő. A  Banka K -i végén, 
az országút melletti kis „kösseni“ föltárásban ismét a rendes sötétszürke 
mészkő van meg, és pedig meglehetősen összetöredezve, a föltárás (1. 4. 
ábrát) felső végén látható „tarka keuper“ 17h 30" dőlésű rétegeire 19h 
38° dőléssel mészkő telepszik, azonban alig 10 m után 12h 24" a mészkő 
dőlése (3h 81° irányú clivage-okkal), alább pedig ismét 19h 24°-os 
a mészkő dőlése (itt a clivage-ok pontosan É 0h 63° irányúak). Ennek

10*
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a „kössem" előfordulásnak folytatásaként a DK-re levő 272 m-es pont 
felé vezető úton is megvan a „kössem 1 törmeléke, azonban mészégetésre 
már jóformán az egészet kibányászták. A  vonulat folytatását É felé a 
Sztrazsni-völgy táján kapjuk, ahol hatalmasan kifejlődött a középső- 
triász szürke dolomitra következő „kössem 1 mészkő, amely itt valószínű
leg kis nyerget is alkot a „ keuper“ rétegek felett. A  Sztrazsni-völgytől 
E-ra levő árkokban is megvan a „kössem \ itt is főleg a magasabb szint 
homokos mészpalái az uralkodók. Moraván környékén a lösz teljesen fedi 
a vonulatot s csak a moraváni völgy É-i oldalán, a 200 m-es ponthoz 
ÉK-ről futó árok felső részén bukik ki kis foltban a lösz alól. A  vonulat 
folytatását az Ostri vrch É K -i lejtőjén kapjuk, ahonnan keskeny szalag
ban húzódik K-re a Gronolak-m aj or tói D-re és DK-re levő hegyoldalon 
a legtöbb helyen közvetlenül a permre települve, a főgerinc előtt azonban 
már kiékül. Ennek a vonulatnak a folytatása a Gronolak-majortól Ny-ra 
levő 457-es pont környékének „ kösseni44 foltja is, sőt valószínűleg ugyan
ennek a vonulatnak tagja a „ kössem ‘ mészkőnek a liubafalvi völgy felső 
végén való előfordulása-, amely itt részt vett a fehér dolomittakaró ráto- 
lódása által létrehozott gyűrődésben.

A  „kösseni*' mészkövekben nagyon gyakori a kövület, azonban az a 
tapasztalatom, hogy az alsóbb, a „tarka keaper'-hez közel eső szintjeiben 
valamint magasabb, homokosodni kezdő rétegeiben nincs szerves marad
vány. Kiszabadítható kövületet eddig sehol sem sikerült még találnom, 
azonban lumasellás darabot annál többet. Ezekből annyi állapítható meg, 
hogy brachiopodák (Terebratula gr eg aria?) viszik bennük a főszerepet. 
Helyenként korall-szerű foltok vannak bennük, kipreparált koráit törzset 
is találtam a ,,kösseni44-ben, amely a Thecosmilia clathrata E m m r ., a ,kös
sem"4 rétegekben egyebütt is igen gyakori koráll itteni előfordulását bi
zonyítja. A  mészkövek vékonycsiszolatában a legtöbb esetben igen sok 
a szerves maradvány. A  Ratnóc-tól D-re levő meredek part első kis hor- 
padásából származó fekete mészkőből (45c) készült csiszolatokban dr. 
V a d á s z  E l e m e k  adjunktus úr alga és koráll törmeléken kívül Miliolina 
sp., Textularia sp.. Glaudulina sp., Cristellaria sp., Yalvulina sp. jelenlétét 
konstatálta, a 48b. számú, Vágszakalytól K-re levő lelőhelyről szár
mazó hasonló mészkő csiszolataiból pedig Nodosaria sp., Frondáéul aria 
sp., Cristellaria sp.-t határozott meg.

8. Alsó-liász „gresteni“ rétegek.

A  felső-triász-tenger visszahúzódásával lassú elhomokosodás követ
kezik be, amely legmagasabb fokát az alsó-liász „ grestem ‘ fáciesű ho
mokkövek lerakódása idejében éri el. Sárgásbarna, mindig igen meszes,
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jól rétegzett homokkövek a jellemző kőzetei ennek a kornak, ritkán barna, 
agyagos márgapalák és homokkőszertien málló felületű mészpalák is 
vannak köztük, amely utóbbiakban, valamint a köztük csupán egy eset
ben észlelt sárgásszürke mészkőben is, mindig sok a kvarcszem. Csak 
kis folton fordul elő, azonban az egész „gresteni“ fácies helyi kifejlődésére 
jellemző az olykor finoman leveles, a legtöbb esetben vékony táblás, szürke 
márgapala, amely a Kiskárpátok máriavölgyi paláihoz hasonlít s való-

5. ábra. Gyűrt ..gresteni“ márgapala Móra válltól K-re.

színűvé teszi, hogy az Északnyugati Kárpátok többi részeitől eltérően a 
„gresteni‘ ‘ fácies helyi kifejlődését tekintve az Inovec a Kiskárpátokkal 
egyezik, amint ezt a magasabb, középső liász mészköveknél is látni 
fogjuk.

A  „ gr estem ' rétegek felszini elterjedése aránylag nagyon csekély, 
eltekintve a ,,kössem“ rétegcsoport legfelső szintjeitől, amelyeket egyes 
foltokon már ide lehetne venni, mindössze pár folton van meg a „gresteni'‘ 
fáciesű alsó-liász rétegsor. Az egyik előfordulás a főgerinc közvetlen kö
zelében van Bankától DK-re, a Plesina (433 m) N y-i oldalán, a pöstyén—  
radosnai régi gyalogút mentén. Keskeny szalagban megtaláltam a kris
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tályos mag K -i oldalán is a moraváni Szarvasgödör ( =  Jelene janii) 
majortól Ky-ra húzódó hegyéi 448 m-es pontja környékén s megvan a 
főgerinc közelében a Jasen (673 m) és a Visaga Skala (594 m) csúcsok 
között. Ebben a három előfordulásban csakis a típusos „grestem ' ho
mokkő van jelen, mind a három előfordulás megegyezik abban, hogy a 
„grestem ' rétegek közvetlenül a középső-triász szürke dolomitra tele
pülnek s fedőjük mindig a közép-liász mészkő. A  két utóbbi foltnak tele
pülési viszonyait feltárás hiányában nem lehetett megállapítani, az első
nél kis antiklinálisba vannak gyűrve a rétegek. A z antiklinális D-i szár
nya igen keskeny, csak az előfordulás legészakibb csücskén észlelhető a 
középső-liász mészkő alábukó l l 11 51° dőléssel, míg az É-i szárny itt 
23h 75° dőlésű. D-re haladva pedig lassanként l h 60° lesz a dőlésirány 
és szög.

A  „gresteni“ rétegek másik előfordulási helye a Hubaíalva és a 
moraváni fővölg3T alsó fele közti terület. Itt leginkább a homokkőszerűen 
málló felületű agyagpalákat, mészpalákat találjuk, elvétve van közöttük 
homokkő, mészkőréteg és ezen a területen (a moraváni fővölgy É-i olda
lán, a gyárépület alatt) van a finoman leveles, máriavölgyi felső-liász 
palákhoz hasonló márgapala előfordulás is. Ezekben az előfordulásokban 
mindig chaotikusan összegyűrt rétegeket találunk (1. az 5. ábrát). Az  
É N y-i részen erre borul reá a Hubafalva melletti Skalka fehér dolomitja, 
viszont a moraváni fővölgy mentén a szürke dolomit alá van begyűrve a 
„grestem ' rétegsor. Úgy látszik, valósággal csúszólapként szerepeltek 
mindkét helyen a „grestem" facies palás-agyagos rétegei, míg a hegy
képző erők hatására a többi rétegek e területen összetöredeztek, emezek 
képlékenységük révén a legszeszélyesebb módon összegyűrődve kiegyen
lítették a keletkezett feszültséget.

Kövületet semmit nem találtam bennük, csak a máriavölgyi tipusú 
szürke palákban voltak apró, növényi eredésre valló szénfoltocskák. 9 * *

9. Középső- (? )  Húsz „ballensteini" mészkő (?).

Friss törésen sötét, fekete, vékony kalciteres, mállott felületén vilá
gosszürke színű, rendszerint eléggé jól rétegzett, ritkán vastag padokban 
jelentkező mészkövek az üledéksorozat következő tagjai, melyek a „gres- 
teni“ -né 1 már magasabb, valószínűleg középső-liász szintet képviselik 
területünkön. Amint már a ,,gresteniu rétegek tárgyalásánál is megemlí
tettem, azok egy részének a máriavölgyi palákhoz való hasonlatossága 
alapján az alsó-liász a kiskárpáti felső liászhoz hasonló kifejlődésű s a 
középső-liász mészkövekről adott jellemzés is arra vall, hogy területünk
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középső-liász mészköve a Kiskárpátok „ bediensteini ' fáciesű mészkövével 
megegyező.1)

Az 1914. évi jelentésemben2) ismertetett középső-liász mészkő- 
vonulat a perm kvarcithomokkő-sáv N y-i oldalán a íőgerinc 433-as magas
sági pontja (Plesina) táján az idén bejárt területre is áthúzódik, itt rész
ben a perm kvarcithomokkőre, részben a középső-triász szürke dolomitra, 
a íSTy-i oldalon pedig a „gresteni“ homokkőre települt. A  moraváni fő
völgytől D-re levő Szokol hatalmas, 40— 50 m magas sziklafala szintén 
középső-liász mészkőből áll. Nagy területet borít az előbbinek folytatása
ként a középső-liász mészkő a Markot (749 m) és a Szarvas-gödör major 
körüli területen, ahol a középső triász szürke dolomit pikkelyesen fönn
maradt töredékeivel a főgerinc legszebb csúcsait alkotja.

Települését tekintve, mindenütt nagyon gyűrt az egész rétegsor, 
különösen feltűnő a gyűrődés a középső-liász mészkőterület É-i, elkeske
nyedő részén, a Kameni stol-on levő vadászház környékén, ahol szép 
flexurák vannak az 1— 2 cm vastag táblájú mészkőben. Azt tapasztaltam 
azonban, hogy a gyűrődés csakis ott észlelhető, ahol a fenti vékony réte
ges mészkő van meg, ahol az 1— 2 m vastagpados mészkő az uralkodó, 
állandóan 18h körül egyenletesen dűlő, nem háborgatott rétegeket kapunk.

Kövületnek nyomát sem láttam e mészkövekben, a vékony táblás 
mészkövek vékony csiszolataiban azonban liász tipusú Frondicularia sp. 
és sok Orbulina sp. metszet jelenlétét konstatálta dr. V a d á s z  E l e m e k  
adjunktus úr. Rétegeink kövületmeddősége megnehezíti a pontos kor
meghatározáson kívül annak eldöntését is, hogy a fenti rétegsor egysé
gesnek veendő-e, avagy mint az eltérő települési viszonyok is valószínűvé 
teszik, a vastagpados mészkövek esetleg más szintbe (legvalószínűbben a 
,kössem ' rétegek alsó szintjébe, ahol szintén vannak ilyen kövületben 
meddő mészkövek), tartoznak-e és csak az erősen gyűrt vékony táblás, 
mészköveket kell a liászba soroznunk.

10. Wetterling-mészkő és fehér chocs-dolomit (triász?)

A  4. fejezetben (1. 141— 144. 1.) megismert szürke dolomitoktól é& 
mészkövektől lényegesen különböznek azok a dolomitos kőzetek, ame
lyeket ezidei területem É N y-i részén, Hubafalvától É-ra a Skalka (378 
m), Konica (547 m) csúcsok környékén ismertem meg s amelyeknek fel
tűnő morfológiai megjelenéséről már a bevezető részben szólottám. *)

*) A máriavölgyi palák a Kiskárpátokban a ballensteini mészkő felett a felső 
liászt képviselik

2) 1 c. p. 221.
Lóczy Lajos
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A  fenti 'terület legnagyobb részén szép cukorszövetű, feliér dolomit 
az uralkodó kőzet, amely igen gyakran breccsás is. Alsó szintjeiben kissé 
hamvasszürke, amikor is tömöttebb s hatrozottan rétegesebb. Mállás köz
ben ez is mindig fehér porrá hull szét, a belőle lalkotott hegyek kopár 
voltuk s a dolomitok jellemző mállása miatt messziről feltűnő, szinte 
vakító fehérek.

A  fehér dolomitok alsó határuk felé igen elmeszesednek s végül 
világosszürke, helyenként breccsás mészkőbe mennek át, azonban a mész
kőpadok között is igen sok a fehér, cukorszövetű dolomit, úgy hogy bár 
a bécsi geológusok régi térképe határozottan különválasztja ezen a terü
leten a fehér „chocs' dolomitot a „ wetterlingi“ mészkőtől, én ezt a külön
választást nem tartom pontosan keresztülvihetőnek és térképemen nem is 
választottam külön ezeket.

Rétegeink dőlése állandóan 20— 23h között van, a dőlésszög is meg
lehetősen egyenletes, 30° körüli, nagyobb (40°) szöget egyetlen egy 
esetben mértem. Vetődéseket, pikkelyes összetöredezést, mint a délebbre 
fekvő szürke dolomiton, itt is fel kell tennem, bár a felszini tagoltságban 
elmosódott belső szerkezetet nehéz megállapítani. Rétegeink mindenütt 
d í s z k o r  d á n s  a n  f i a t a l a b b  k é p z ő d m é n y e k e n  ü l n e k  és 
pedig helyenként az alsó-liász „grestem ' rétegeken, azután É K  felé ha
ladva a felső-triász „kössem ' mészkövén s végül a felső-triász „ keuper“ 
palái nyugszanak reá-, illetőleg inkább nekitolt takaróként.

Szerves maradványokat sem a mészkövekben, sem a dolomitban nem 
sikerült föllelnem, azonban a gyűjtött dolomitok egyikének vékony csi- 
szolatában dr. V a d á s z  E l e m é r  adjunktus úr Gyroporella-szerű metszetet 
talált, az alsó, meszesebb komplexus egyik szürke mészkövének csiszola- 
tába-n pedig algára vagy hydrozoára valló nyomokat észlelt. Mindezek 
a gyér nyomok valószínűvé teszik képződményeink középső-triász vol
tát s amint ezt a környező hegységek feldolgozóinak (ifj. dr. L óozy  
L a jo s ,1) dr. V ig h  G y u l a , 1 2) dr. K u lcsár  K á l m á n 3) idevágó adataiból s 
kőzeteiknek petrografiai Összehasonlításából megállapíthattam, ia szürke 
mészkő a középső-triász ladini emeletébe vehető „wetterling“ mészkővel 
azonos s a fölötte levő fehér dolomit esetleg még a felső-triászba is át
nyúlik. Ifj. dr. L óczy  L ajo s4) a jablánc— praszniki hegységben a felső
triász carditás rétegek és a „lunziiS homokkő megjelenése révén alsó és 
felső részre különíti el a fehér dolomitokat, az alsó rész szerinte a középső-

1) 1 c. p. 161.
2) 1 c. p. 81.
3) 1. c. p. 117.
4) 1 c. p. 161.
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triász ladini emeletét képviseli, a fekvőjét képező algás és Gyroporella 
aequalis GrÜMB.-t tartalmazó „ w e tt e r l in g mészkővel egyetemben. A  be
járt területen, minthogy én a carclitás felső-triász mészköveket s a „ lunzi“ 
homokkövet még nem leltem föl, valószínűleg az >alsó tag van hatalma
sabban kifejlődve.

A  kétféle: szürke és fehér dolomit közötti viszonyt még nem sike
rült tisztáznom. Átmenet sehol sincs, illetőleg nem állapítható meg köz
tük. A  Hubafalvától ÉK-re levő Krnica-hegy D-i lejtőjének szelvényében 
látszólag a fehér dolomit felette van ia szürkének, itt azonban a fehér 
dolomit rajta ül a szürke dolomitra telepedett „ Jceuper“ palákon is.1) A  
kétféle dolomit között valószínűleg csak fáciesbeli különbség van, mert, 
amint láttuk, egykorúnknak kell vennünk azokat.

11. Miocén (?) homokkő.

A  már megismert kőzetekből felépített hegység Ny felől jól ki
fejezhető törésvonal mentén végződik, amelynek mentén a törésvonaltól 
Ny-ra levő és lesűlyedt területre a harmadidőszak tengerének üledékei 
rakódtak le. A  tengerparti származásra valló üledékek legnagyobb része 
többé-kevésbbé összeálló, halványsárga, ritkán szürke színű homokkő, ho
mok, durva kavics, laza konglomerátum. Ritkán rendkívül finom, fehér
színű palás homokkő is előfordul a fentebbi rétegek között. Egységes ré
tegsorról ezen a területen se lehet beszélni, éppen úgy nem, mint a Kaplat 
környékén levő feltárásokban,2) nem is összefüggő rétegekben vannak itt 
jelen a leírt kőzetfajták, hanem egymásba fokozatosan átmenő, kiékelődő, 
hatlamas nagy, lapos konkréciókban. A  Pöstyén körüli feltárásokból meg
állapítható az, hogy itt a körülbelül 40— 50 m látható vastagságot elérő 
rétegsor alsó részén 5— 6 méter vastag feltűnően ibolyásvörös agyagos 
szint van (a 6. ábra alsó részén jól látni az alak fejénél kezdődő szintet), 
amelyet igen nagy valószínűséggel forrásiszap-nak lehet tekintenünk. 
Bennük a mai pöstyéni hőforrások miocén (?) őseinek üledékét kereshet
jük. Hogy ez az iszapszint D-re, illetőleg É-ra milyen messze tart. jó fel
tárás hiányában nem állapítható meg, de már Ratnóc táján nyomát se *)

*) Egyéb helyeken a kösseni. gresteni rétegekre és a liász-, valamint neokom- 
korű foltos márgákra is rátelepedik. A  fehér dolomit és mészkő a szürke dolomittól 
annyira különböző fáciesbeli képződmény, hogy attól külön kellett választani Miként 
más helyen a Kárpátokban a chocs dolomit, itt is ez legtöbb valószínűséggel a felső 
középtriászt, vagy a felső triászt képviseli és takaróként borul reá a szubtátrikus 
fáciesű triász és jura lerakódásokra.

Lóczy L.
2) 1. c. p. 223
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láttam a miocén (?) rétegek legalsó szintjeiben, így tehát valószínűleg nem 
is nagy kiterjedésű. A  Pöstyén körüli feltárásoknak egyik érdekes kőzete 
továbbá a sárgásbarna, ritkán kissé vöröses színű, meglehetősen kemény, 
agyagos tapintatú kőzet, amelyben eléggé gyakran levéllenyomatok is 
vannak. Minthogy St u r 1) is, S t ä c h e 2) is „ trachyttufás“ anyag jelenlété
ről beszélnek a neogén homokkő stb. rétegsorban, különös figyelemmel 
vizsgáltam át a feltárásokat erre vonatkozólag. A  laza konglomerátumok
ban eruptiv kőzet egy pár apró gránitkavicson kívül semmi sincs, a homok-

6. ábra. Miocén (?) íiomokkőbánya a banka— pöstyéni úton.

kövek is majdnem tisztán kvarchomokkövek, minden eruptiv eredésre 
valló zárvány nélkül. A  rendkívül finomszemű, palás fehér homokkő szin
tén tufaszerű, de vékonycsiszolata alapján ez is homokkőnek bizonyúlt, 
még m.uszkovit-pikkely is alig-alig akad benne. Egyedül a levéllenyoma
tokat tartalmazó sárgásbarna-vöröses kőzetet lehet tufás anyagot tartal
mazó laza homokkőnek felfognunk, amelynek vékony csiszolatában ural- 
kodóan sok kaolinos, agyagos rész mellett fehér m/Mm-pikkelyeken kívül 
nem zúzott kvarc és kevés földpát is van. Mindenesetre igen elváltozott

!) 1. c. p. 98.
2) 1. c. p. 72
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kőzet ez is és tekintve azt. hogy a fenti alkotórészek a gránitból is bele
kerülhettek. a tufás anyag jelenlétét teljes biztossággal megállapítanunk 
lehetetlen.

A  miocén (?) homokkőnek legdélibb előfordulása a Vágszakaly és 
Jalsó közti meredek oldalon van, innen Ratnócig nyoma sincs e rétegek
nek, bár a bécsi térkép több helyen jelzi. A  ratnóci völgy végén, a 
templomtól É-ra egy kis bányából összeálló, kemény homokkövet fejte
nek, de a föltárás nem haladt mélyre, a rétegsor alsó rétegei nem látsza
nak. Legszebb feltárásban a Pöstyénnel szemben fekvő Vágparton talál
juk meg e rétegeket, ahol Banka N y-i végéig felnyúlnak, sőt a Scrbalov- 
vrch (a pöstyéni fürdő úgynevezett Rádium-hegye) É K -i lejtőjén, a szán
tóföldek között vezető útakon is körülbelül 220 m tengerszin feletti ma
gasságig megleljük a homokkőpadokat úgy, hogy itt a rétegsor látható 
vastagsága 50 m-t is elér.

Bankától É-ra csupán egyetlen kis foltban akadtam reájuk. A  mora- 
váni kápolnától D-re levő első kis árokban a löszfalak alatt alig 2— 3 m 
hosszan meszes kötőanyagú laza konglomerátumpad van, amelyet legna
gyobb valószínűséggel a fenti miocén (?) rétegekkel azonosíthatunk. 
Ducó és Kismodró között is jelez pontusi rétegeket a térkép, itt nyoma 
sincs azoknak.

Településük, már ahol egyáltalában határozottabb pad településé
ről lehet beszélni, mindig nyugodt, l l h 10° enyhe dőléssel.

Szerves maradványok csupán az említett levéllenyomatok, főleg a 
Fagus, Quercus, Acer és Carpinus génuszok vannak képviselve a legtöbb 
esetben eléggé szép megtartású lenyomatokban. Iszapolással, vékony csi
szolatokban semmi állati eredésű maradványt nem találtam bennük, ezért 
kormeghatározásuk se lehetséges, miért is a pontusi rétegek és a kérdéses 
homokköveknek az 1914. évi jelentésemben1) megokolt különbözősége 
alapján ez idei területem hasonló homokköveit is, bár kérdőjellel ugyan, a 
miocénbe sorozom. 12

12. Pliocén édesvízi mészkő.

A  ratnóci völgy N y-i végének két oldalán, illetőleg annak a Yág- 
síkságra való torkolásától É-ra és D-re 20— 25 m vastagságban édesvízi 
mészkő telepszik a miocén (?) homokkőre. A  sárgásbarna, tömör, vastag- 
pados édesvízi mészkőrétegek között vékonyabb (20— 30 cm vastag) 
szürke-, barnaszínű agyag (bauxitos ?)-rétegek, apróbb szemekből álló 
mészbreccsák is vannak, a feltárások legnagyobb részében 2— 3 m vastag

! )  1. c. p . 224.
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padokban jelentkezik a keménysége miatt igen jó építő anyagul szolgáló 
édesvízi mészkő. Helyenként lazább, az eredeti víz vezető csövek irányát 
mutató arragonitos (?) kitöltésű részek is fordulnak elő benne, de ezek 
szerepe is alárendelt.

A  ratnóci előforduláson kívül kis folton édezvízi mészkövet talál
tam Banka É-i részén, a gr. EnDŐDY-féle téglavető melletti löszszakadék 
legalján, itt szép pizolitos kifejlődésű az édesvízi mészkő. Ahol a régi 
térkép „pontusi, congeriás" rétegeket jelez Ducó és Kismodró között, szin-

1 56

7. ábra. Édesvízi mészkőbánya Ratnöc Nv-i végén.

lén édesvízi mészkövet találtam, a ratnócihoz hasonló kifejlődésben, itt 
azonban a rétegsor alján durva breccsák is vannak, a breccsák darabjai 
a középső-triász fehér dolomitból kerülnek ki.

Kevés növény lény ómat (Phragmites sp. szártöredék, Quercus sp. 
levél) mellett Helix-ek  társaságában dr. K ormos T iv a d a r  m. kir. geoló
gus úr szíves meghatározása szerint Tryptichia sp. is előkerült az édes
vízi mészkőből. Kövület egyáltalában kevés van benne, de ez utóbbi lelet 
is kétségtelenné teszi, hogy, amint már S t u r1) is sejtette, nem 'pleisztocén, 
hanem pliocén korú az édesvízi mészkő.

l ) 1 c. P.
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13. Pleisztocén lösz, kavics.

A z  eddigiekben vázolt képződményekből álló hegységre, amelynek 
morfológiai formái már a pliocén végén, a pleisztocén elején kialakulhat
tak, a pleisztocénben hatalmas lösz-réteg rakódik rá. Különösen vastag 
ez a löszfedő a hegység N y-i lábánál, ahol 20— 25 m-es löszfalakat is 
mértem. A  főgerinc felé lassanként elvékonyodik, de sok helyen még a 
főgerincen it ott van a nagyobb gazdaság (Szarvas-gödör major) beállí
tására is alkalmas vastag lösztalaj s a lösz általában, többé-kevésbbé 
egyenletesen mindent betakar. A  szálban álló kőzetet legtöbbször nagyon 
fedi a lösz.

A  lösz a legtöbb esetben sárgásbarna-vöröses, többé-kevésbbé me
szes kőzet, amelyben elszórtan Helix sp.-ek, Pupa (Pupilla) muscorum 
L., stb. találhatók. Ritkán szürkés, kissé homokos s ilyenkor jól rétegzett 
válfaja is előfordul, de ez mindig csak kis területen.

Helyenként, így a Moraván és Hubafalva közti területen nagyon 
sok a lösz alatti durva, néha fejnagyságot elérő kavics, amelynek anyaga 
csakis perm kvarcithomokkő.

14. Holocén ártéri iszap, kavics.

Minthogy nagyobb patakok az idei területen se igen vannak, a holo
cén képződményeknek itt is nagyon csekély a jelentősége. Am i kevés 
víz van, az is enyhe lejtésű, kavicsot alig szállít, a völgyfenék legna
gyobb részét az átmosott löszből átalakult barnás vályog alkotja. Mész
tufa lerakódás sehol sincs, bár a jelenlegi forrásoknak a gázelszállás miatt 
C 0 2 (?)-t a rendesnél bővebben tartalmazó vize némi mésztufa lerako
dást valószínűvé tesz.

C) Tektonikai viszonyok.

Amint az egyes képződmények részletes leírásánál is megemlítet
tem, az idei terület tektonikai tekintetben két részre osztható. A  déli, kö
rülbelül a moraváni fővölgytől D-re eső részen csak vetődések révén tört 
össze a hegység, míg az É-i részen intenzív gyűrődést, a rétegek megismét
lődése révén pikkelyes feltíiremlést s ezzel együtt rátolódást is sikerült 
kimutatnom.

Magára az égsz hegységre, mint a kárpáti maghegységek legtöbb
jére, jellemző asszimetrikus hegyszerkezetet már az idén bejárt területen is 
sikerült megállapítanom. A  kristályos kőzetekből: gránitból és kristályos



158 DK. FEKENCZI ISTVÁN (28)

palákból álló magra Ny-on, általában É K — D N y-i irányú csapással perm- 
mezozóos rétegsor fekszik rá, amely takarónak legfiatalabb tagja a felső- 
triász „ kössem \ illetőleg helyenként az alsó-liász „gresteni“ rétegsor. A  
főantiklinálisnak (I.). amelynek középpontjába a kristályos magvat, ille
tőleg a gránitot veszem, csak a N y-i szárnya van meg, K -i szárnya a grá- 
nittömzs K -i oldalán levő törésvonal mentén iesűlyedt. A  N v-i szárnyra, 
annak É-i részén, É K — D K y irányú föltolódási vonal mentén a Chocs- 
takaró hatalmas fehér dolomit tömege borul reá és ezen ÉKy-ról jövő 
takarómozgás hatására a N y-i szárny, amely itt eredetileg is egy kis (II.) 
antiklinálist formált, nemcsak összetöredezett, hanem redőkbe is gyúró
dott. A  kristályos mag és a perm kvarcithom okkőre ugyanis ÉNy-ra ha
ladva keskeny, valószínűleg kihengerelt „ keuper“ rétegsor után a „ gres
teni“ rétegek chaotikusan összegyűrt komplexusa következik, majd egy 
vetődési vonal után ismét „keuper“ van a felületen. Az előbbi második 
„keuper* és egy „ kösseni"  rétegsor vetődésekkel zavartan ugyan, de nor
málisan telepszik. A  „hösseni* felett ismét „gresteni* rétegeket találunk, 
erre van reátolva a fehér chocs-dolomit.

A z  Inovec D-i részének tektonikai szerkezetét még nem ismertem 
meg teljesen, a K -i oldalnak még csak kis részét tanulmányoztam. Az  
egész hegység megismerése után lesz ideje annak, hogy az Inovec tekto
nikájának összefoglaló képét adni törekedjem. A  megismert részből is ki
világlott azonban már is az, hogy a fehér chocs-dolomit takarója az Ino- 
vecben kétségtelenül megvan, azonban az UnLiG-féle kárpáti takaró-rend
szertől lényegesen különböző kifejlődésben. Az is bizonyossá vált, hogy 
a kristályos mag az Inovec eddig megismert részeiben autochton-ként 
szerepel.

D) Gyakorlati geológiai adatok*

Ezidei fölvételi területemen sok helyen találtam kőfejtőkre, ame
lyekből a praktikusan értékesíthető kőzetanyagot igyekeznek kitermelni.

A  kristályos palákból sehol se fejtenek használható anyagot, csupán 
ott. ahol a moraváni völgy kis iparvasútja átmetszi a kristályos pala terü
letet, használják fel a pályatest jókarban tartására.

A  gránitot a moraváni L edw itz  grófi uradalom próbálta fejteni a 
Cerni-potok torkolata mellett, azonban a mállott. elváltozott kőzet fejtése 
nem bizonyult megokoltnak. Jó, felhasználható anyag fejtésére csak na
gyobb mélységben volna kilátás.

A perm k varéit homokkő jó épületkő anyagot szolgáltatna, nagy 
baja azonban a könnyen hozzáférhető helyen, a moraváni fővölgy környé
kén rendkívül erősen préselt volta, ami miatt még kisebb darabokban is
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nehéz kinyerni. Különösen áll ez a Szkalicsni-patak torkolatánál levő két 
í ej tőre, sokkal kevésbbé gyötört kőzetet ad a moraváni fővölgv felső ré
szén, a Kameni stol-tól ÉNy-ra, szintén a kis vasút bevágásánál levő 
fejtő. Használható nagyobb darabokban is fejthető, csak a Zlodi vrch 
N y -i oldalán volna a kőzet, ez azonban messze esik a lakott helytől; ellen
ben útkavicsolásra elsőrendű anyagot lehetne kinyerni mindenütt.

A  középső-triász szürke dolomitot fejtik a legtöbb helyen. Legna
gyobb mennyiségben útkavicsolásra használják, (bár igen kellemet
len pora miatt erre éppen nem alkalmas), némely helyen állítólag egészen 
jó meszet is égetnek belőle. Nagyobb fejtő Bankától ÉK-re, a Vapnistye- 
vÖ Így ben és a Moravántól D-re levő első nagy árokban van benne, apróbb 
fejtők majd minden út mellett.

A  fehér dolomitot Ducó és Hubafalva környékén fejtik időnként, 
főleg útkavicsolásra ezt is. A  meszes ,,wetterling“ rétegek jó építőkövet 
is adnak.

A  többi mezozóos üledék közül a ,,keuper* kvarcitja és a „ kössem“ 
mészkő érdemelné meg a fejtést, de mindakettő alárendelt jelentőségű. 
A  „ballen steini“ liász mészkövet szintén fejteti a moraváni uradalom fő
leg mészégetés céljaira.

A  miocén (?) homokkövet több feltárásban fejtik a Bankától D-re 
levő Vágparton és Ratnóc körül, keményebb, összefüggőbb padjai jó épü
letkövet szolgáltatnak, amely S o iía f a k z ik 1) szerint finomabb munkára is 
alkalmas. A  jó építőkőben oly szegény vidéken mindenesetre rendszere
sebb művelést is megérdemelne.

Határozottan a legjobb építőanyag a pliocén édesvízi mészkő, ame
lyet Ratnóc mellett több helyen fejtenek is. Tömör, meglehetősen kemény 
padjai nagyobb darabok kinyerésére is alkalmassá teszik, kedvező fekvése 
szintén nagy előny. Dúcétól É-ra levő előfordulásában sehol sem fejtik, 
pedig az országút mellett hasznosabb anyag volna, mint a közelben fej
tett fehér dolomit.

*

Jelentésem végére érve, kedves kötelességemnek teszek eleget, ami
kor őszinte köszönetemet fejezem ki a m. kir. Földtani Intézet Igazgató
ságának azért, hogy a felvételre való megbízással ez idén is kitüntetni 
szíves volt, hasonlóképpen szeretett professzoromnak, dr. S z á d e c z k y  
G y u l a  egyet. ny. r. tanár úrnak, hogy a vállalt feladat elvégzésére, a 
gyűjtött anyag feldolgozására ez évben is oly szívesen bocsátotta a szük
séges időt rendelkezésemre,

ü Dr. Schaf abzik  F. A magyar korona országai területén létező kőbányák 
részletes ismertetése Budapest. 1904.. p. 197.


