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(Hat szövegközti ábrával)

A z Északnyugati Kárpátok 1913. évben megindult reambulációja 
során a m. kir. földtani intézet igazgatósága feladatomul a Yág-folyó és 
a Rajee-patak közé eső terület bejárását tűzte ki. E terület déli határa 
a Rajee-patak völgyében fekvő Csicsmán, azután Zsolt (Zljeho), Alsó- 
Poruba és a vágvölgyi Máriatölgyes (Dubnic) jelölte vonal. A  reambu- 
láció munkája köztem és K u lc sáé  K á l m á n  dr. mű egye temi tanársegéd, 
intézetünk külső munkatársa között oszlott meg oly módon, hogy K u l 

c s á é  Hegyesmajtény (Mojtán) környékén dologozott, magam pedig egy 
hónapi ott tartózkodásom alatt a területnek egészen Bellusig terjedő dél
nyugati részét végeztem el.

A  nekünk kiszabott terület déli része U h l i g  alapvető munkája sze
rint1) a maghegységek külső sorának: a Mincsov— Kis-Krivánnak, a 
Zjar— Mala-Magura— Suchy-nak és az Inovec-hegy ségnek az északnyu
gati oldalán elterülő elsimulási övébe (,,Austönungszone“ ) tartozik, amely 
nagyjából a Podskal, Rohatin-hegy, Illává és Dubnice jelölte vonalon 
érintkezik a szirtes öv felső-kréta képződményeivel; az utóbbinak egyik 
fontos tartozéka a Manin-szirt.

Az ez évben bejárt területemet tehát a fenti, már UmiG-tól is 
megjelölt —  pontosabban Rohatin-hegy— Kassa-i vonal két különböző 
fáciesű részre osztja. Az Illává, Alsóporuba és Kagypodhrágy közé eső 
terület U iil ig  szubtátrikus fáciesébe tartozik, Bellus-fürdő környéke pe
dig már a szirtes övbe.

A z Illává— Alsóporuba— Kagypodhrágv közé eső terület földtani 
felépítését a következőkben vázolhatjuk.

) Bau und Bild der Karpathen. 744. lap.
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Lényegében egyszerű szerkezetű területtel van itt dolgunk. A  terü
letet a choesdolomit elszigetelt tömegei uralják. Illává és A  agy p o d h r ágy 
között a iSTorovica-Sokol tömege, a porubai pataktól nyugatra a Vleinec- 
Holjatin, keleten a Vapec. Yelka Tuchina és Stupici emelkednek meredek 
sziklafalaikkal egészen 956 m magasságig (Yapec) a közöttük elterülő, 
átlag 400— 500 m magas térszínből. Az utóbbi nagy mértékben gyűrt 
alsó-kréta korú rétegekből áll.

A  ehocs-dolomitot a bécsi geológusok az aptienbe és albienbe sorol-

t. ábra. A podhrágyi várhegy délnyugat felől, 

d — choesdolomit. ak =  alsó-kréta márga és homokkő.

ták s területünk szomszédságában, a Mala-Magura északi peremén V e t 

t e r s 1)  szerint ,,elszigetelt kisebb rögök alakjában található, amelyek le
vélnehezékekként nyugszanak a gyűrt neokom-márgán . . . E  rögök 
valószínűleg egykori nagyobb, összefüggő takaró maradványai.“ Leg
újabban D obnyai2) a Rózsahegy környékén előforduló chocs-dolomitban 
triász kövületeket talált. Szerinte a törések mentén kiemelkedő triász- 
dolomit-szirteket rátelepedő köpeny alakjában fogja körül a néhol csak

!) Geologie des Zjargebirges. Denkschr d. k. Akad. d. Wiss. Math.-Natiirwiss. 
Klasse 85. k. 1910 19. 1.

-) Rózsahegy környékének földtani viszonyairól. Budapest. 1913.

A m. kir. Földtani Intézét Évi jelentése 1915. 11



162 DE. TELEGDI ROTH KÁROLY (3 )

foszlányokban fennmaradt neokom-márga. Felfogása tehát V ettek s-é tői 
különbözik.1)

Területemen a chocs-dolomitnak nevezett képződmény uralkodó 
módon fakószürke, tömeges dolomitból áll, ez a dolomit helyenként kő
porrá hull szét. Különösen a mélyebb részében többhelyt sötétszürke, 
kalciteres mészkővel váltakozik. Kövületeket nem sikerült benne talál
nom, de annyi bizonyos, hogy a dolomit-képződmény kőzettani minőségé
ben és fellépési formáival a csalódásig hasonlít középhegységeink triász
korú dolomitjaira. Többnyire rétegzetten, néhol azonban erős gyűrődé-

2. ábra. A  podhrágyi várhegy délnyugati oldalán, a kispodhrágyi sziklaszorosban 
meredeken álló dolomit padok.

seket tár elénk, így a kispodhrágyi szorosban, hol padjai csaknem füg
gőlegesen állnak (2. ábra). A  Sokol és Vapec egészben véve egy hatalmas 
É K — D N y-i irányú lapos antiklinális erózió elszakította két szár
nyának látszik, az antiklinális közepében az erősen gyűrt alsó-kréta- 
korú rétegek foglalnak helyet. íme. olyan kép ez, amely V etters meg
figyeléseihez csatlakozik.

Az alsó-krétakorú rétegek márgából és homokkőből állnak. A  
márga vékonyan palás, néhol földesebb minőségű, 0 5— 1 m vastag, bar- i)

i) Valamennyi újabb megfigyelés Vetters nézetét igazolja.
Löczy.
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nássztirke, kalciteres padokat tartalmaz és lefelé a típusos foltos már- 
gába megy át; ez az utóbbi erősen gyűrt részek magjában jut a felszínre 
s benne itt-ott belemnites-töredékeket találtam. A  homokkő barnaszínű, 
erősen limonitos, néhol gömbös limonitos konkréciókat tartalmaz. Az  
alsó-kréta képződmény magasabb részét a bécsi geológusok „Spheroside- 
ritenmergek4 néven különítették el a mélyebb s már a foltos márga réteg
csoportjába tartozó ,,neokom x\ptychen-Mergel“ -től. Fekete palát (az ú.
n. Sipkover Schiefer“ -t), amelyet Stur a chocs-dolomithoz számít, a 
Yleinec-Koljásin tömeg É-i oldalán Illavka mellett és a Yapec D N y-i 
oldalában találtam. Mint említém, az alsó-kréta rétegcsoport nagy mér-

<4)

3 ábra. A Sokol dél felől, a kétszeres pikkelyszerű rátolódással. 
d =  clioesdolomit, ak — alsó-kréta márga és homokkő, I II. =  rátolódások.

fékben gyűrt, s dőlése lépésről-lépésre változik. A  márga a chocs-dolo- 
mitot elvágó meredek oldalakban sokhelyt meredeken a dolomit alá dől. 
A  limonitos homokkő a chocs-dolomitrögök peremén apró szögletes dara
bokra széthulló minőségben fordul elő.

Nemcsak D o r n y a i  adatai, hanem valamennyi újabb megfigye
lés a krétánál idősebbnek mondja a területemen talált chocs-dolomitokat, 
mindazonáltal a felszíni formák (1. pl. a Sokoli— Sokol-vonulat D K -i 
végződését feltüntető 1. és 3. ábrákat) V etters megfigyeléseit támo
gatják.

Területem délnyugati részén. Máriatölgyes (Dubnice) környékén

ii*
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a „szubtátrikus fáeies“ idősebb tagjai is a felszínre kerülnek. A  foltos- 
márga képződmény mélyebb része, amelyből a Dubnicki-patakban rossz 
liászkövületeket gyűjtöttem s amely rózsaszínű tömött juramészkő rögeit 
is tartalmazza. A  dubnici terület a bonyolódott szerkezetű trencsénteplici 
és trencséni hegységhez tartozik.

Területem északi része a szirtes övbe tartozik. Hogy itt valóban 
valamivel különböző fáciesű képződményekkel van dolgunk, mint az 
illavai chocs-dolomitterületem azt különösen a két vidék jurakorú rétegei
ben mutatkozó különbségek igazolják. A  Hegyesmajtényről jövő bellusi

~4. ábra. A Butkava szírt keleti része észak felől, a Bellusfürdő-i első sziklakapuval. 
X  TJoplites (JScocom ites) cf n e o c o m ie n sis , d’Orb. lelőhelye.

patak, amelynek völgyében a fürdő fekszik, két szirtvonulatot vág át, 
ezek egy-egy É K — D N y-i irányú redőnek felelnek meg. Az első vonu
latot a patak a fürdő mellett, a Vág völgyébe való kilépése előtt szeli, a 
másodikat —  a Butkova-szirtet —  az ú. n. első sziklakapu keskeny 
szikla-szorosában vágta át. E  két szirtvonulat további északkeleti foly
tatását egynéhány kicsiny, elszigetelt szírt, majd a hatalmas Manin szírt 
jelzik. A  Butkova-vonulattól délkeletre a bellusi patak az ú. n. második 
sziklakapuban a harmadik É K — D N y-i redőt, a Rohati Skala-t vágja át.

A  bellusi patak két szirtvonulata a krétakorú homokkő és márga 
takarójából emelkedik ki.
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A  bellusi fürdő redő je, a Butkov a -vonulat és a Bohati Skala vonu
lata nyugat-felé mindjobban közelednek egymáshoz s Kassza táján csak
nem egészen összeérnek, úgy. hogy innen a három vonulat legyezőszerűen 
ágazik ki. Mintha a redőket kiemelő, uralkodólag délkeletről jövő nyo
más délről jövő oldalas nyomással kombinálódott volna. Ennek az utóbbi
nak különösen az alább említendő hegyszerkezeti vonásokban van nyoma.

A  Rohati Skala-vonulat észak felé konkáv íve a Kassza melletti 
Kameny-vrch tetőben végződik. Ez a Norovica-Sokol chocs-dolomit- 
tömegének legészakibb része. A  Norovicát a Sokoltói a podhrágyi patak 
vágja el s az e pataktól északra fekvő Norovica abban tér el a többi 
chocs-dolomit rögtől, hogy rajta jurakorú rétegek ülnek. Alul a Noro
vica egész kerületén a chocs-dolomit foglal helyet, különösen kitünően 
feltárt sziklákban a podhrágyi patak szorosában. Akárhol indulunk meg 
a hegy teteje felé, közvetlenül a dolomit fölött a jurakorú mészkő szik-

5 ábra. Az Ostri Vrski szelvénye.
Mérték 1:25.000.

1 =  alsó-dogger mészkő; 2 =  fiatalabb szirtes mészkő, részben neokom; 3 •= kréta
homokkő és márga.

Iáira bukkanunk. Bózsaszínű és fehéresszürke crinoideás mészkő és vö
rös tömött mészkőből álló tömegek települnek a dolomitra anélkül, hogy 
a kösseni rétegeket —  amelyeknek tovább keletre a Bohati Skala fel
építésében fontos szerepük van —  itt megtalálnom sikerült volna. A  
Kameny-vrch legészakibb —  chocs-dolomitból álló —  csücskét lemetszi 
a Kasszára torkolló Stepnice dolina nevű patak s még ennek a kis dolo
mit-dombnak a tetején is megvan a crinoideás jura mészkőnek egy-két 
elszórt sziklája. A  Kameny-vrch északi részén fehéresszürke crinoideás 
mészkőből néhány —  liászalakokra emlékeztető —  rhynchoneUa-1 gyűj
töttem. A  Norovica dolomitjára települt jura mészkő magasabb része bar
násszürke palás mészkőből áll.

A  délről jövő nyomás hatását mutatja a Norovica— Sokol chocs- 
dolomit tömegének déli része. A  Sokoli és Sokol chocs-dolomitjába itt 
tgyimásután két. kelet-nyugati irányú, alsó-kréta márga és homokkő-fosz
lány ékelődik, ezek É K  felé egészen el vékony ódnak s a dolomit tömegében
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egészen elvesznek. A  pornbai patak völgyéből kitünően látni, hogy itt 
lokálisan kétszeres, pikkelyszerű, délről jövő nyomás eredményezte rá- 
tolódással van dolgunk (1. a 3. ábrán). E kis rátolódások a fent említett, 
Vapec és Sokol alkotta, É K — D K y-i tengelyű boltozat É N y-i szárnyára 
esnek.

Egészen más a bellusi két szirtvonulat jura képződménye, mint a 
Norovica chocs-dolomitján ülő jura tömeg, amelyet hasonló kifejlődésben 
a Rohati Skala redőjében találunk. A  két szirtvonulat ÉNy-felé átbuk
tatott ferde, illetve átdöfő redőket tár elénk. Magjukban a gresteni me
szes homokkő foglal helyet. A  bellusi fürdő redőjében L ó czy  igazgató úr, 
aki —  sajnos —  csak akkor jutott el a területemre, amikor én nekem már

6. ábra. A Butkova szelvénye.
Mérték 1:12.500.

1 ~  gresteni rétegek; 2 =  alsódogger mészkő; 3 =  fiatalabb szirtmészkő;
4 =  alsőkréta homokkő és márga; 5 =  felsőkréta márga.

Erdélyben kellett a rendes felvételeket folytatnom, a kösseni rétegeket is 
megtalálta. A  szirtvonulatokban a gresteni homokkőtől és a fedő réte
gektől kitünően elválik egy csak néhány m vastag vörös gumós mészkő, 
alsó részében sok szarukővel. Ez a réteg úgyszólván tömve van a hegy- 
mosás következtében legnagyobbrészt teljesen deformálódott ammonites- 
ekkel. A  Butkova-szirt egész északi szárnyában végig követhető ez a 
vörös mészkőréteg s az Ostri Vrski és Tuska hóra közötti sziklaszorosban 
(az első sziklakapuban) ÉÉNy-nak átbuktatott ferde redő alakjában s 
gresteni homokkő fölött végig nyomozható. A  bellusi fürdő szirtvonu- 
latában —  szintén a gresteni homokkő fölött —  ugyancsak végig nyo
mozható ez a vörös mészkőréteg. A  vörös mészkő több helyéről kikerült 
kövületek közül V a d á s z  E l e m é r  dr. barátom a következőket volt szíves 
meghatározni:

Butkova * 1
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Lytoceras cf. rubescens Dum.
Dumortieria sp.
Phylloceras sp.
Stephanoceras longaevum V acek 
Oppelia sp. cf. subaspidoides V acek 
Aptychus sp.

Ezek az alakok az alsó doggerre utalnak.
A  vörös mészkő fölött barna, palás juramészkő és márga követ

kezik, egyes rétegeiben sok szarukővel, majd a szirtekben általában ural
kodó sötétszürke, szaru köves mészkő és márga. A  szirtes mészkőnek ezt 
a magasabb részét kövületek hiányában egyelőre részletesebben osztá
lyozni nem tudom, hogy egy része már a neokomba tartozik, azt az a 
körülmény bizonyítja, hogy az első sziklakapu (4. ábra) szaruköves már- 
gás mészkőből, tehát a rétegsor legmagasabb részéből L óczy igazgató úr 
néhány aptychus-on kívül a Hoplites (Neocomites) cf. neocomiensis, 
d’OnB1) egy elég jó példányát is gyűjtötte.

A  szirtek redőinek a köpenyét erősen gyűrt felső-krétakorú ho
mokkő és márga (a bécsi geológusok ,,Istebner Sandstein“ -je) alkotják. 
Ez a képződmény É K  felé közvetlen kapcsolatban áll a puhói inocera- 
musos márga és a vágváraljai (vágpodhrágyi) exogyrás homokkő réteg- 
csoportjaival. Mint említem, U h l ig  igen fontosnak tartja az elsimulás! 
övhöz tartozó neokom márgának és limonitos homokkőnek a felső-kréta
korú transzgresszióhoz tartozó szirtburok márgájától és homokkövétől 
való elkülönítését. Ez az elválasztás azonban koránt sem könnyű feladat. 
A  Rohati Skala redőjét követő márga és homokkő kőzettani alapon hatá
rozottan az alsó-kréta rétegcsoporthoz tartozik. A  Butkova-szirt keleti ré
szének ferde redőjét beburkoló márga és homokkő pedig már a felső-kréta 
rétegcsoportra utal. A  bellusi patak völgyében egyelőre nem különítet
tem el a kétféle képződményt s nem tartom lehetetlennek azt, hogy itt 
részben talán nem is korbeli, hanem fáciesbeli különbségekkel van 
dolgunk.

Feltűnő a különbség az alsó-kréta és felső-kréta rétegcsoportok kö
zött a Butkova-szirt mentén tovább N y felé. A  Butkova-vonulat keleti 
része, a bellusi patak sziklaszorosának tökéletes ferde redője É K — I)N y-i 
csapással jól beleilleszkedik az itteni általános csapás! irányba (5. ábra). 
A  vonulat tovább Ny felé kitér ebből az irányból —  épp úgy, mint a 
Rohati Skala vonulata is —  s egyenesen Ny-nak tart. Hogy ezt a ki- 
térítést D-ről jövő nyomás okozta, azt a Lédecre torkolló Szuckovszky- 
patak sziklaszorosa kitűnően igazolja. Itt alig néhány méterrel a patak i)

i) Somogyi K álmán szíves meghatározása szerint
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szintje fölé eső sík mentén a Butkova-tető gresteni homokkőből, kövti- 
letes alsó dogger mészkőből és szaruköves szürke fiatalabb szirtes mész
kőből álló hatalmas tömege mintegy 600— 700 méter hosszúságban rá
tolódott az erősen gyűrt felső-kréta márgára, amely kőzettani minőségé
ben igen jól megkülönböztethető a szirt oldalán fekvő alsó-krétakorú limo- 
nitos homokkőtől (6. ábra). Innen Ny-ra a Kalicko szirtes mészkő tömege 
következik, a Kameny-vrch ehocs-dolomitjának, tehát a Rohati Skala- 
vonulat végződésének szomszédságában, nagyjában ugyancsak gresteni 
homokkővel.

A  Kalicko tömegéhez csap É K  felől a külső, bellusfürdői szirt- 
vonulat is. Keskeny, a homokkő-márga köpenyből alig kiemelkedő vonu
lat ez. D N y-i végződését már csak néhány, a Vág-alluvium szélén ki
bukkanó szikla jelzi. Ezt a szirtvonulatot típusos átdöfő redőnek tartom, 
amelynek a bellusi patak mentén, a fürdő mellett csak az elszakadt 
D N y-i szárnya tolódott fel a felső-kréta köpeny rétegei közé (1. az 5. 
ábrát). Tovább É K  felé megvan a teljes redő is, a vonulatot haránttöré
sek is szelik. Lóczy igazgató úr szerint egy ilyen haránttörés mentén 
bukkannak felszínre a kösseni rétegek.

A  Vág síkjának nyugati oldalát kavicsterrasz jelzi, ez a magaslatok 
felé lassan kiemelkedve, lösztakaróba megy át. Ugyanitt a mélyebb fel
tárásokban egy fiatalabb neogén (valószínűleg pannoniai) üledék rétegei 
is kibukkannak, melynek pontosabb korát kövületek hiányában egyelőre
nem ismerem.


