
10. Adatok Németpróna környékének földtani viszonyaihoz.

(Jelentés az 1915. évi földtani felvételről.)

Dr. V lG H  GrYTJLA-tÓl.

(A II. és III. táblával.)

Felvételi munkálataimat Nyitrafő (Gajdéi) községben kezdtem meg 
s ezáltal közvetlenül csatlakoztam előbbi felvételeimhez. A  Kis- (Mala) 
Magúra kristályos magjának É felé való lesülyedése után is tovább hú
zódó törésvonal mellett erőteljesen összetorlódott képződmények szétsza
kadt foszlányainak települési viszonyait igyekeztem legelőbb tisztázni, 
majd pedig N y felé a Nyitra- és Tuzsinai-völgyek közti területet jártam 
be. Itt csatlakozott hozzám K u lcsár  K á l m á n  dr. —  ki ugyanekkor 
Nyitrafenyves (Chvojnica, Fundsstollen) területén végezte újrabejárási 
munkálatait s kinek felvételi területe a Tuzsinai-völgyben érintkezik 
az enyémmel —  hogy az érintkezési területet a felvétel egyöntetűsége 
s egyeztetése céljából együttesen járjuk be. Azután Németpróna környé
két tanulmányoztam, a kapcsolat kedvéért kiterjesztve felvételeimet a 
Zsjárnak már V e t t e r s -tői is térképezett keskeny N y-i szegélyére, majd 
L óczy  L ajos igazgató úr utasítására részletesebben vizsgáltam a Zsjár- 
hegység kristályos magjának egyelőre csak Nyitramegyére eső részét, 
végül pedig a Nyitrai-medence Németpróna alá nyúló öblének üledékeit 
nyomoztam dél felé egészen Privigyéig s K-nek Nyitratormásig (Chre- 
nóc), hol az idő rövidsége miatt már csak pár átnézetes kirándulásra 
nyílott alkalmam.

Rétegtaní viszonyok.

Múlt évi jelentésemben1) az előző években bejárt terület rétegtani 
viszonyaival, az egyes korszakok képződményeivel részletesen foglalkoz
ván, az alábbiakban —  minthogy jórészt ugyanazon képződmények épí-

i) V ig h  G y . : Földtani megfigyelések Nyitra-, Turőc- és Trencsén-vármegyék 
határhegységei között. —  Földtani Intézet 1914. évi jelentése, 1915.
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tik föl az elmúlt évben bejárt hegyvidéket is —  csak az eddig nem sze
repelt képződményekről, vagy a már említettekre vonatkozó új megfigye
léseimről számolok be.

M e ta m o r f  k ő z e t e k  és grán it.

A  Kis-Magura kristályos kőzetekből fölépített magja, mely 
délebbre 7— 8 km szélességet is elér, a Nyitrafenyvesi- (Chvojnicai-) 
völgytől ÉK felé hirtelen erősen megkeskenyedik s hosszú ékalak
ban nyomul az őt É-ról kísérő s a Zsjár-hegységnek K  felől Nyitra- 
főn (Gajdéi) túl terjedő üledékes kőzetekből fölépített vonulatai 
közé, amelyek a Kis-Magura K -i nag3T törésvonala mentén a kis- 
magurabeliekkel érintkeznek. Ez a kristályos vonulat hirtelen, majd 
lankásabban emelkedő, kevésbbé, vagy jobban bevágódott, sűrűn egymás 
mellett lefutó, kisebb-nagyobb völgyektől megszaggatott lejtőkkel, éles 
határral emelkedik ki a Németprónai-öböl N y-i peremén lankás, szélesen 
elterülő, a medence közepe felé egyre alacsonyodó, harántirányú gerin
ceinek, törmelékkúpjainak lapos térszinéből. A  meredek lejtő lába egy
úttal a kristályos alaphegységet felépítő gneisz és gránit K -i elterjedé
sének is határa, bár helyenként —  mint a Kovácspalotától (Tuzsina, 
Schmittshaj) északra húzódó gerinceken —  a lejtő lábánál is túlterjed 
s észrevétlenül beleolvad az alaphegységhez támaszkodó, lenyesett hátú 
gerinceket fölépítő mezozóos képződmények lapos térszinébe.

Gneisz és gránit alkotják ezt a kristályos vonulatot. Eloszlásukban 
—  legalább az eddig bejárt területen —  semmi törvényszerűséget nem 
lehet észlelni. Határozottan kifejezett gneiszburkot és a középen végig
húzódó. mintegy az egész hegységnek gerincét alkotó gránittengelyt1) 
itt —  a N y itra fény vési-völgy tői É-ra —  nem lehet megkülönböztetni. 
Nem látom itt bebizonyítottnak C e r m a k  azon állítását sem, hogy 
,, . . . im Norden . . . am Ausgange des Kristallinischen ist der Granit 
unmittelbar, ohne eine Umhüllung von Gneis blosgelegt.“ Igaz, hogy 
az itt-ott nagyobb tömegben is fellépő gránitot nem veszi minden eset
ben s minden oldalról gneisz körül, de viszont az sem áll meg, hogy az 
É-i részen csak gránit volna a gneisz teljes elmaradása mellett. Észre

1) J. Cekaíak : Die Umgebung von Deutsch-Proben an der Neutra mit dem 
2 jár und Mala-Magura-Gebirge. Jahrbuch der k k Geol. Eeiclisanst. Wien. 188(3. 
Bd. 16. pag. 135.
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vették ezt már Stäche1) és V etters2) is. kik térképükön ki is jelölik 
már a gneiszt az É-i részeken, bár még mindig nem olyan terjedelemben, 
mint az a valóságban van. Éppen így túlnagy szerepet juttat a gránitnak 
ezen a területen Schreter3) is, bár V et tér  s - s el nagyjában megegyezően 
több helyen kijelöli a gneiszt s az abban fellépő nagyobb gránitintruzió- 
kat, de a Nyitra 'völgye bal oldalán egy pont kivételével már ő is csak 
gránitot jelez. Nem szabad ugyan figyelmen kívül hagyni azt a megjegy
zésüket, hogy a sűrűn és minden rendszer nélkül fellépő és szabálytalan 
kiterjedésű gránit- és gneiszfoltokat a feltárások hiánya és dús vegetáció 
miatt lehetetlenség —  de nem is szükséges —  külön térképezni.

Múlt évi jelentésem térképmellékletén a gránitot magam is a való
ságnak meg nem felelő nagyobb elterjedésben jelöltem ki, mint azt idei 
részletesebb bejárásaim során felismertem. Megfigyeléseim szerint nem
csak a rétegesség-palásság mentén, hanem össze-vissza lefutó, egymást 
is keresztül-kasul áttörő, vékonyabb-vastagabb aplit-, pegmatit- s gránit- 
erek, telérek s apofizák járják át a gneiszt s kisebb-nagyobb kiterjedésű, 
szabálytalan alakú gránittömzsök, intruziók helyezkednek el minden 
rendszer nélkül azon belül, vagy annak különösen É N y-i szegélyén, ami
kor is közvetlenül a gneisz közbeiktatódása nélkül érintkezik a ráboruló 
permi kvarchomokkő s konglomerátum rétegeivel. A z egész azt a benyo
mást kelti, mintha a kristályos mag DIv-i szegélyén a bécsiek által 
kimutatott gneiszburok húzódnék idáig föl s az ezen a területen észlel
hető nagyobb gránittömegek is csak ehhez a burokhoz tartozó egyes 
nagyobb intrúziók, nem pedig a központi tengelyhez tartozó, attól csak 
elszakadt, vagy esetleg azzal közvetlen összefüggésben is lévő részletek 
volnának.

Miként már említettük, a kristályos vonulatot kristályos pala-féle
ségek (főképpen gneisz) és gránit alkotják. A  gneisz, amelyet a gránit- 
intrúzió szöveti szerkezetében is nagy mértékben megváltoztatott (leg
több csiszolatban a csillámlemezek minden rend nélkül, apró foszlá
nyokra tépve ékelődnek a szintén összezúzott földpát- és kvarcszemek 
közé) igen változó. Majd sötét, majd világosabb szürke, finomabb palás, 
többnyire biotitos gneisz, de —  mint a Nyitrafenyvési-völgyben —

Ö G. Stäche : Geologische Aufnahmen im Gebiete des oberen Neutrafiusses 
und der Bergstadt Kremnitz. —  Jahrbuch der k. k. Geol. Beichsanst. Wien. 1885. 
Bd. 15. pag. 300.

2) Vetters: Geologie des Zjargebirges und des angrenzenden Teiles der Malá- 
Magura im Oberungarn. —  Denkschr. d. k Akad. Bd. 85. pag. 5.

3) Schréter: Németpröna környékének földtani viszonyai. — Földt Int. 1914. 
évi jelentése, p. 98.
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amfibólos gneisz1) (?) is előfordul, azonkívül kétcsillámú gneisz sem tar
tozik a ritkaságok közé, miként arról a vékony csiszolatok futólagos 
átvizsgálásánál meggyőződtem. Néha oly finom szemű, hogy rétegzett
sége csaknem teljesen eltűnik.

A  biotit fekete, mállottán barna; apró, vagy nagyobb vékony pik
kelyekben észlelhető s túlsúlyban van a kvarc- és a földpátszemek fölött. 
A  földpát, mely hasonlóképen aprószemű s rendesen erősen mállott, csak 
haránttörésen bukkanik ki a csillám közül. Oly finoman palás és oly 
aprószemű a gneiszban a földpát és a kvarc, hogy a földpát mállottsága 
folytán még nagyítóval sem lehet őket egymástól mindig megkülönböz
tetni. Innen eredt múlt évi tévedésem, amikor egyszerű makroszkópos 
vizsgálat alapján csillámpalának vettem a Kis-Magura nagy, biotitpik- 
kelyeket tartalmazó gneiszét, holott a most megejtett mikroszkópos vizs
gálat föltétien gneisz voltát igazolta.

A  gneisz —  eltekintve a Nyitrafenyvési-völgyben fellépő, a jegy
zetben megemlített féleségtől s rendes gneisz-előfordulástól —  nagyobb 
tömegben a Flössel lejtőin, a Kirchgrundban és kétoldali gerincén, a 
Gretschengrundban és a kristályos vonulat É K -i végződésének É-i pere
mén fordul elő.

A  gretschengrundi előfordulás teljesen elszigetelt. Üledékes kőze
tek: triászkorú dolomit, gresteni szürke márga s pala és részben perm 
konglomerátum közé ékelten fordul elő a Gretschengrund alsó szakaszá
nak mindkét oldalán, túlnyomórészt a baloldali, a Kirchbergről kiinduló 
lankás gerinceken, lenyúlva a Tuzsinai-völgyig.

A  Kis-Magura gránitja aprószemű, túlnyomórészben biotitos grá
nit, gránitit. Hellyel-közzel kifejlődik a kétcsillámú, kétföldpátú, azaz 
a tulajdonképpeni gránit is (pl. a Nyitra völgyében, a Kirchgrundban) 
s nem ritka a világos színű, csaknem fehér muszkovitos gránit sem

!) Föltételesen használom csak ezt a kifejezést behatóbb külszíni és mikrosz
kópiái vizsgálatok hijján. Az amfibolok ugyanis, melyek ezt a féleséget csaknem 
kizárólag alkotják, nem zöld színnel, mint az amfibol-gneiszban, amfibolitokban, hanem 
barna színnel áttetszők, ami inkább a Hornblenditre. az amfibolfelsre utal. Ez az 
amfibólos féleség húzódik végig a nyitrafenyvesi völgy bal oldalán, a falu fölött a 
Sehweshäusel kis be völgy elésénél levő kápolnácskától a Weitengrundig, sőt egyes fosz
lányai még a Pfaffenstollen gerinc déli orrán is észlelhetők. Ebben vannak az érc- 
telérek is (Pirit, chalkopirit, ezüsttartalmú galenit. szfalerit és E ilk o rn  dr. német- 
prónai orvos közlése szerint Selmecbányán végzett elemzések adatai alapján kevés 
arany és ezüst, melyre ő most is kutatásakat végez), melyeket régebben fejtettek s 
ebből származhatott az az arany is, melyet a völgy torkolatánál képződött törmelék- 
kúp fölhalmozódott kavics anyagából az elmúlt időkben mosás útján nyertek. (L. 
Ce r m á k  id. munkájának 142. lapján.)
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(Gleisengrund s É-i gerincén, a Kohlengrund alsó szakaszán, ahol kissé 
granulitos is, s számos más ponton is).

Ugyancsak apró, vagy közepes szeműek a grániterek s telérek, 
míg a pegmatitok közép- vagy jobbára Öregszeműek. 1*5— 2 cm-es musz- 
kovitlemezek s több cm nagyságú földpátkristályok igen gyakoriak. Az  
aprószemű, kvarcban dúsabb pegmatitok gránáttartalmúak, így a Nyitra 
völgyében a Gleisengrund táján, a Kohlnegrund alsó szakaszán, ahol 
a föntebb említett granulitos gránit is gránáttartalmú.

Fehér vagy sárgás, aprószemű, tömött apliterek járják át úgy 
a gneiszt, mint a gránitot.

Mások a viszonyok a szomszédos Zsjárhegység kristályos tömegé
ben. Már az eddig ott járt geológusok: S t u r ,1) S t ä c h e ,2) C e r m a k ,3) 
V e t t e r s4) is fölemlítik egy sajátságát, mely által a többi maghegység
től elüt, hogy t. i. túlnyomórészben gránit alkotja s csak a déli végén, 
annak is a nyugati peremén fordulnak elő a Kis-Maguráéval teljesen 
megegyező gneisz s a gránitnak palásabb, szericites féleségei.

A  gránit általában durva, nagyszemű, különösen a földpátok szo
katlan nagyságúak, mi által több helyen mintegy porfiros a szövete. A  
2, 3, sőt 4 cm nagyságú földpátok —  sárgás-fehér orthoklászok, egyszerű 
kristályok, vagy ritkábban karlsbádi ikrek5) —  többnyire idiomorfok, tel
jesen kifejlődtek s könnyen kiszabadíthatok a már különben is mállott 
gránitból. Míg a biotitos gránit az északabbra eső elszigetelt előfordulá
sokban (Felsőpróna [Majzel], Tótpróna) apró, egyenletes szemű, addig 
a Visehrád körül, a tótpróna— nádaséri országút mentén s általában a 
délebbi előfordulásainál a muszkovitos gránithoz hasonlóan szép és nagy 
földpátokat tartalmaz. Ebből valók a Na Zsjári nevű volt korcsma rom
jaitól É-ra,6) a Vrch Stari hai (629 m) D-i oldalán haladó úton, az 
Orenovo-gerinc útján s még több helyen gyűjtött szép kristályok.

A z Orenovo-gerinc felső részén előforduló biotitos grániton belül 
egyes sötét, túlnyomórészben biotitcsillámból álló fészkeket, ereket ész
lelhetünk. Magmatikus kiválások ezek, melyekben a biotitpikkelykék 
fölhalmozódnak s köztük csak kevés és apró földpát szem foglal helyet. 
Palásságot, vagy bárminemű rétegzést nem észleltem benne.

A  muszkovitos és biotitos gránit eloszlását illetőleg eleddig semmi

*■) St u r : Aufnahmen im Wassergebiet d. Waag und Neutra. Jahrb. d. k. k. 
geol. Reichsantalt. Bd. XI.

2), 3), 4) L. c
s) Vetters csak Stäche és Cermáic adataira támaszkodva említi az ikerkris

tályok előfordulását.
6) Stur kivételével a többiek is említik már ezt a helyet, mint a szép kifejlő

déséi földpát kristályok jó előfordulási helyét.
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törvényszerűséget, szabályszerűséget nem észleltem. Annyi bizonyos, 
hogy a muszkovitos gránitnak a Zsjárhegység fölépítésében nagyobb 
szerepe van, mint a Kis-Magurában. Nagyobb kiterjedésben találtam az 
Opaleni vrch-en. a Miszarszkó-n (787 m), a Kiscsóta (Mala Causa) fölötti 
lejtőkön s a Miszarszkóról D N y felé kiinduló gerinc északabbi ágán.

A  Zsjár gránitját is sűrűn átjárják keresztül-kasul lefutó, külön
böző vastagságot elérő apró vagy durvaszemű pegmaíit s aplit erek és 
telérek.

A  Zsjár gránitja erősen mállott. Lapos, széles hátú gerinceit, lejtőit 
vastagon födi a gránitdara, melynek hetyben maradását a dús erdőtakaró 
csak elősegíti. Üde, vagy a körülményekhez képest legalább kevéssé mál
lott gránitot csak egy-két gyakrabban használt, régi a lefolyó csapadék
vizektől folyton kitisztogatott, kimélyített, erősen bevágott erdei úton, 
vagy a fővízválasztó-gerinc lejtőiről kiinduló meredek völgyfők még be 
nem temetett újabb vízmosásaiban lehet találni.

A  Zsjárhegység D N y-i pereméről említett biotitos gneisz, szemes 
gneisz s a gránit palás, szericitesedett féleségei a nyáron bejárt terület 
határain még kívül esnek s azok vizsgálatára csak a jövő évben kerül sor.

(6 ;

Üledékes képződmények.

Perm. Változatlan kőzettani kifejlődésben simul a kvarchomokkő 
és konglomerátumból álló permvonulat közvetlenül a kristályos mag É-i 
oldalához az ez évben bejárt területen is.

A  Holzgrundtól D N y felé megszakadás nélkül húzódó vonulat 
a Nickelskopfnál (978 m) megtörik, elszakad. Egy elszakadt —  kb. há
romnegyed km hosszú s 200— 250 m széles —  röge elszigetelten borítja 
a Kirchgrund déli gerincének élét l h 30— 50°-os dtiléssel diszkordánsan 
fekve a —  bár hasonlóképpen É-nak dűlő —  gneiszrétegeken. A  Kirch- 
grund lejtőin aztán hiányzanak a perm rétegei s csak a Kirchberg D N y-i 
gerincének végén, a 738 m-es magassági pont táján lépnek föl újból csip
kés, sziklás, meredek gerincéit alkotva, É-i 45°-os dőléssel. A  település 
itt is diszkordáns (rátolódás eredménye) s a gerinc É-i folytatásában 
a Kirchgrund felőli lejtőn —  hol pedig várhatnék kibukkanását —  a 
gerinc felső részét alkotó gresteni rétegek s a gneisz között már ismét 
hiányzik. Megszakadnak a rétegek, vagy nagyon kierodáltattak (inkább 
az előbbi!) a Ny-ra következő rövidke kis völgyben is, míg a jobboldali 
gerincélen É-i 65° düléssel ékelődnek a gneisz s a gresteni rétegei közé.

A  permvonulat áthúzódik a Kovácspalotai- (Tuzsinai-) völgyön 
—  állandó É-i meredek düléssel —  a Kohlberg kis, kiemelkedő kúpjára,
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majd ismételt megszakítással halad mintegy 150— 200 m széles pásztá- 
ban a Haidlberg két alacsony kúpján át DNy felé, fekvőjét alkotva az 
első antiklinális vonulatban a triász rétegek alatt kisebb-nagyobb vastag
sággal fellépő gresteni rétegeknek.

Diapírszerű kibukkanáshoz hasonló, elszigetelt előfordulása van a 
Gretschengrundban. A z itt kibukkanó gneisz É-i oldalához támaszkodik 
É É N y-i 23h 60— 65° düléssel K — N y-i csapásban erősen beleékelődve 
a mezozoós képződményekbe és azok vonulatában meglehetős zavargást 
okoz. A  Gretschengrund középső szakaszán, a hirtelen összeszűkülésnél, 
a Kirchberg— Nickelskopf-gerinc középső mellékgerincének elfordult 
homlokrészét alkotja, átnyúlva a Zobler D-i lejtőjére is, hol elvékonyodik 
s N y felé az első kis mellékvölgyelésnél ki is ékelődik.

Végül a Németprónai-öböl s vele kapcsolatban a Zsjár N y-i pere
mének bejárása alkalmával néhány alkalommal keresztül szeltem a Zsjár
hegység —  hasonlóképpen gránitra támaszkodó —  permvonulatának 
D N y-i részét. A  Stari Hai (629 m) gerincélén s É N y-i lejtőjén kezdődve 
a Mali Visehrád N y-i lejtőjén folytatódik É-i irányban állandó É N y-i 
düléssel, számos —  nagyjából párhuzamosan haladó töréstől földarabolt, 
de egymással összefüggésben maradt —  részletben a Visehrád magas
ságáig. Majd elszigetelten lép föl a Felsőprónai- (Majzeli-) völgy felső 
részében gránittal kapcsolatban s a Mali Visehrád gerincélén, honnan 
—  V etters felvétele szerint —  a Turóci-medence széléig húzódik.

Mezozoikum,. Alsó-triász. A  permi kvarchomokkő és konglomerátum 
felső részében már az előbbi években s a régi geológusok által is észlelt 
vörös palás homokkövet —  melyet az alsó-triászba helyezve a werfeni 
rétegek aequivalensei gyanánt fogtunk föl —  elszórtan ebben az évben 
is észleltem. így  a Felső-Nvitra völgye— Kohlengrund közti gerinc 848 
m-es kúpjától D-re eső nyeregben, a Kühgrundban, a Nickelskopf tói délre 
eső s az előbbiekben említett, elszigetelten előforduló permi kvarchomokkő 
rétegek fedőjében a kis nyergen lévő réten, a Kirchberg-gerincen a ho
mokkő és dolomit között s meg van a —  már K u l c sá r  dr. területéhez 
tartozó —  Haidlbergen és a Pfaffenstollen gerincén is. Az első három 
helyen dolomit következik fölötte, az utóbbiaknál pedig a gresteni réteg
csoport.

Középső-triász. Dolomitok, mészkövek alkotják a középső-triászt 
s a felső-triász egy részét a Nyitra völgyétől Ny-ra fekvő területen, vala
mint a Zsjár-hegységnek Németpróna alá nyúló —  s általam bejárt —- 
részében is.

A  Nyitra völgyétől Ny-ra eső területen a triászkorú sötét mészkő 
és dolomit a megszokott és már múlt évi jelentésemben is leírt jellegű.

Eltérő kifejlődésben találtam azonban a Zsjár-hegység N y-i pere
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mén, Németpróna, Felső- és Kispróna, valamint Szolka határában. Itt, 
a Galgenbergen1) (a Német- és Felsőprónát összekötő úton, a gerincen 
É felé haladó úton és a Kápolnától É-ra bevágódó, apró vízmosásoktól 
összeszabdalt kis völgyben), a Krizika vrch Ny-ra folytatódó gerincén 
és a Stari Hai-nak Kispróna fölé nyúló 392 m-es mellékgerincén, a sötét
szürke, helyenként hamuszerű porrá széteső dolomit közé, annak padjai
val sűrűn váltakozva, a keuper márgához feltűnően hasonló sárga, majd 
sárgás-vöröses, ismét máshol sárgás-rozsdaszínű, palás agyagmárga tele
pül nagy kiterjedésben. Ezzel a márgával váltakozó dolomit fölé a Mas
sengrund középső szakasza baloldali kis meilékvölgyének betorkollásánál 
meglehetős vastagon kifejlődött lunzi homokkő s szürke pala rétegcsoport 
települ, annak világos bizonyítékául, hogy az említett dolomit és sárga 
palás márga a lunzi homokkőnél mélyebb szintbe tartozik, tehát nem 
azonosítható a keuper rétegekkel, miként azt Abetters tette.

De nemcsak a váltakozó közbetelepülés —  mely ezen a felette gyűrt 
területen esetleg tektonikus eredetű is lehetne —  szól a kérdéses rétegek 
keuper volta ellen, hanem a kőzettani és egyéb jellegek is.

Tudjuk, hogy a keuper márga rétegek is váltakoznak dolomitpadok
kal, melyek néha meglehetős vastagságot is elérnek, de ezek összetéveszt
hetetlenül más jellegűek, mint az itt fellépő sárga márgával váltakozó 
dolomitpadok. Ezeknek a márga rétegekkel váltakozó dolomitpadok
nak anyaga ugyanis —  mint föntebb már említettem —  teljesen meg
egyezik a fekvőjét alkotó sötétszürke dolomit anyagával, ugyanaz a sötét
szürke, hamuszerű porrá széteső dolomit ez is, mint amely összefüggő, 
egységes tömegben a mélyebb rétegeket alkotja. Szépen látható ez a Gal- 
genberg említett kis, K -i völgyületében, hol a baloldalon lévő vízmosások 
éles tarajain a darává széteső sötétszürke dolomit és sárga vagy vörhe- 
nyes márgapadok egyenletes felszínt adnak, nem úgy, mint a keuper- 
rétegeknél, hol a keményebb dolomitrétegek kiemelkednek a lágyabb 
márgarétegek közül.

L óczy L ajos igazgató úr egyik —  erre a területre tett —  együttes 
kirándulásunk alkalmával annak a nézetének adott kifejezést, hogy fel
tűnő hasonlóság van az említett rétegek s az Inovec-hegységben, a K irály
erdőben, a Déli Biharban és a Hegyes nyugati felében (Aradmegyében) 
előforduló hasonló rétegcsoport között, mely rétegcsoport sárga agyag- 
márgája az utóbbi két helyen daonellá-kát tartalmaz s melyet ő hajlandó 
a felső-triász alsó részének képviselője gyanánt tekinteni.

*■) A 75.000-es térképen levő Galgenberg-et értein, melyet Vetters Weinberg- 
nek és Blauhübel-nek mond a szövegben, tévesnek jelezvén a katonai térkép elne
vezését.
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Az Inovec-hegységben s a Zsjárban ez a sárga palás márga ezideig 
kövületmentesnek bizonyult. Közelebbi korát illetőleg tehát kövületek 
hiányában semmi biztos támpontunk nincsen. A  lunzi homokkő réteg
csoportjánál idősebb, tehát a középső-triász felső, vagy a felső-triász alsó 
részébe tartozik. Ha majd a jövőben eszközlendő részletes kutatások kövü
leteket eredményeznek, úgy a közelebbi korát fedő homályt is sikerül 
eloszlatni.

Fölemlítendőnek tartom még, hogy az eleddig csak gresteni és kös
sem mészkövön belül észlelt oolitos szerkezetet a Massengrund dolomit
jában is megfigyeltem.

A  dolomit és a mészkő a most bejárt területen is általában kövület
mentesnek bizonyult. Csak a Gerstberg— Nickelskopf-gerinc legészakibb 
kis kupacán előforduló mészkőben találtam bövületes rétegeket, melyek
ben vékony héjú brachiopodák, csigák, kagylók héjtöredékei fordulnak 
elő rossz megtartású foraminiferák (Bigenerina ? sp.) mellett s a Stein- 
graben jobboldali gerincén lévő sötétszürke mészkőben —  mely különben 
az előbbivel egyazon vonulathoz tartozik —  találtam sajátságos, kövü
letekre utaló, részben kovásodott kimállásokat, melyek azonban annyira 
átkristályosodtak, hogy vékony csiszolatuk sem mutat semmiféle szerke
zetet, közelebbi rendszertani helyük ennélfogva el nem dönthető. A  mészkő 
vékony csiszolatában foraminiferák és apró csigák keresztmetszeteit ész
leltem.

A  legtöbbnyire dolomittal és mészkővel kapcsolatban előforduló 
sejtes mészkő, dolomit és „ dolomithamu‘ az ez évben bejárt területen is 
nagy elterjedésű. Származását illetőleg ugyan még mindig kétségben 
vagyok, mert ha vannak jelenségek, melyekből hőforrások átalakító mű
ködésére következtethetünk, viszont nem hiányzanak olyanok sem, me
lyek a németországi triász felső részében, a keuperben s az alpesi triász 
raibli szinttájában előforduló sejtes mészkő, dolomit s az ezekkel kap
csolatos „dolomithamu“ -ra emlékeztetnek. Különösen az utóbbiakra em
lékeztet ennek a képződménynek regionális elterjedése, a forrásüledékek 
aránylag ritka előfordulása, s csak bizonyos képződményekhez —  dolo
mithoz, mészkőhöz, keuper márgához —  kötött előfordulása. C er m ak1) 
is a dolomit és keuper határáról említi ezeket a rétegeket s csak annyit 
jegyez meg, hogy a perm-triász határán előforduló ,.rauchwacke“ -hoz 
nagyon hasonlítanak.

Nem tagadható ugyan az a tény sem, hogy —  miként említettem —  
a hőforrások egykori jelenlétére s működésére utaló jelenségek is előfor- i)

i) Cer m a k : Bericht über d. geolog. Aufnahme im Geb. des ober Neutra-Flusses 
und der k. Bergstadt Kremnitz, 1864 Jahrbuch der k. G. Beichsanst. XV. p. 305.
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dúlnak. Ilyen feltárásokra bukkantam nyári bejárásaim alatt Felsőpróna 
(Majzel) vidékén. Itt, a Galgenberg K -i lejtőjén, a Németprónára vezető 
út fölött, a Massengrund betorkollása előtt hosszan elnyúló, kis mély
ségű kőfejtőkben hőforrások kürtőire emlékeztető alakulások észlelhetők. 
Míg egyrészt ezen kürtőszerű alakulások körül a dolomit szürke, hamura 
emlékeztető porrá mállott s csak a hálószerűén keresztül-kasul átjáró, 
keményebb összeállású „sejtfalak44 tartják össze, melyek közeiből a do
lomitpor kihullván, sejtes tömegekkel váltakozik, másrészt vékony forrás
mészkő rétegek találhatók egy-egy kürtőszerű alakulatban, ha már nem 
is az eredeti helyzetben. Az egyik helyen éppen függőlegesen felállítottak 
a rétegei.

Ezek a hőforráskürtőkre emlékeztető képződmények nagy törés
vonal mentén fordulnak elő. Mellette ugyanis, illetve a sötétszürke dolo
mit alatt, melyben a kürtők észlelhetők, mészkődarabokból álló breccsa 
húzódik végig a lejtőn. Ezt a breccsát, melyet csaknem kizárólag —  
egyébként itt szálban nem észlelhető1) —  visehrádi típusú mészkő alkot, 
í/ör^s-breccsának tartom (Mylonit), mely a nagy törés mentén keletkezett 
hasadékon a felszínre került. Ebben a breccsában is észlelhetők sejtes 
részek, ahol t. i. a könnyen porrá széteső dolomitszemek anyaga már 
kimállott belőle.

A  sejtes, likacsos szerkezetet a keuper márgán belül is észlelhetjük, 
különösen Felsőpróna határában, a községtől K-re fekvő gerinc Viseh- 
rádra vezető útján, de észleltem már a múlt évben is a Szlováni-völgy 
jobboldalán, a Yiniarka rétjén az erdőhatárnál fakadó forrás táján s más 
helyeken is. Ez a jelenség aztán újból a németországi triásszal való ana
lógiára emlékeztet.

Felszíni elterjedése. A  triászkorú mészkő és dolomit három vonu
lata, melyet a múlt évben a Nyitra völgye és a Holzgrund között észlel
tem, Ny-nak tovább folytatódik a Kovácspalotai- (Tuzsinai-) völgyön 
keresztül a Nyitrafenyvesi- (Chvojnicai-) völgy felé.

A z első vonulat, mely a permi kvarchomokkő- és konglomerátum- 
vonulatot kiséri, csak a Nickelskopfig egységes, azontúl N y felé csak 
egyes foszlányokban található a permi s a közvetlenül rájuk következő 
gresteni rétegek között. Ilyen —  mindössze pár méter vastag —  foszlánya 
van a Nickelskopftól D-re a gerincelágazásnál lévő községhatár fordula-

í) Vettebs a Visehrádi“ mészkövet a dolomitnál idősebb képződménynek 
tartja a Wolfsbergen s egyéb helyeken észlelt települési viszonyok alapján. —  Nincs 
tehát kizárva annak lehetősége, hogy a dolomit alatt itt is meg van — a mélységbe 
levetődve.
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tánál, majd a Kirchbergtől D-re a 738 m-es magassági ponttól É-ra. 
Ugyanezt a jellemzést adja K u l c s á é1) is a vonulat D N y-i folytatásáról.

A  második vonulat a Holzriegel 858 m-es pontjától D-re a Holz- 
grundból indulva ki a Steingraben és Aschgrund baloldali gerincein át 
a 913 m-es dombhoz, majd a Gerstberg— Niekelskopf-gerinc K -i lejtőjén 
keresztül keskeny csíkban, gresteni rétegek közé ékelten a Nickelskopf—  
Kirchberg-gerincre s innen a Gretschengrundba húzódik. A  kristályos 
mag feltörése folytán itt megszakad, de a völgy torkolatának mindkét 
oldalán újból föllépve a Kohlbergen keresztül szélesebb-keskenyebb 
vonulatban húzódik DKy-nak s azonos K u l c sáé  második vonulatával.

A  harmadik vonulat a Kailigerberg— Reván-gerinc déli lejtőjén 
lévő padkája alatt húzódik az in der Kosinz, Hörndl-en, majd a Kotzen- 
dele baloldali s az É-ra következő gerincen keresztül a Gerstberg D-i 
lejtőjére s innen erősen megkeskenyedve a Zobler-gerincen át a Kovács
palotai-völgybe, melynek jobboldalán a Panszka luká-tól K-re eső kis 
völgyben a keuper márga alá merül.

Itt tehát vége szakad, de nem lehetetlen, —  mert a bonyolult hegy
szerkezeti viszonyok s a ráfordított idő rövidsége miatt még teljesen ki 
nem bogozhattuk —  hogy a kevéssel D-re (kb. 200— 250 m-nyire) ugyan
csak keuper márga alól kibúvó, antiklinális magot alkotó dolomitvonulat, 
mely D N y felé mindinkább kiszélesedik s a Csicsermán kúpjában kul
minálva ismét alámerül a fiatalabb rétegek alá, —  ennek további foly
tatása. K u l c s á é 2) legalább is a nyugatabbra eső területről ezt említi 
harmadik vonulat gyanánt.

A  Nyitra- és Kovácspalotai-völgyek között azonban még egy ne
gyedik —  dolomit s mészkőből álló —  vonulat ékelődik a keuper, kösseni 
s gresteni képződmények vékony pásztói közé. A  Kotzendele-völgy bal
oldali gerincének lejtőjén keuper márga rétegek között bukkanik ki elő
ször, majd megszakad s csak a Gerstberg— Nickelskopf-gerinc N y -i olda
lán a 870 m-es s a tőle D-re eső kis gerincen lép föl újból, látszólag 
a második vonulat közvetlen folytatását alkotva, de attól, gresteni réte
gek keskeny csíkjától elvál asz tottan. A  Galgengrund közepe táján átcsap 
a Zobler gerincének déli, elfordult részének apró mellékgerinceire s itt 
a permi rétegeknél kipréselődve véget ér.

Mintegy a mélységben tovahúzódó ötödik vonulatot jelzi az a kis 
elszigetelt előfordulás, mely a Kovácspalotai-völgy felső szakaszának bal
oldali, 825 m-es gerincétől É-ra eső völgy torkolata két oldalán lép föl, 
keuper márga és jura rétegek között.

0 K ulcsár K . : Csavajó. Villabánya. Csicsmány és Zsolt környékének földtani 
viszonyai. Földtani Intézet 1914. évi jelentése.

2) K ulcsár K.t L. c.
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A  rétegek dülése É-i és ÉN y-i. Előbbi inkább a Nyitra völgye két 
oldalán mérhető, utóbbi a nyugatabbra eső részekben. Lokálisan azonban 
É K -i dülések is előfordulnak, így a Kotzendole jobboldalán (3— 6h), 
a Gerstbergtől D-re eső gerinc kúpocskáin (1— 3h), a Galgengrund tor
kolatánál (3— 4h) stb. A  dülések foka is nagyon ingadozó. A z egyes 
redők áttolt, átbuktatott, fekvő részében kicsiny, alig 10— 20° (Nickels
kopf környéke), máshol pedig 65— 70°-ig is fölállítottak (Gretschengrund 
alsó szakasza).

A  Zsjár dolomit- és mészkővonulatainak csak végső, elszakadozott 
részei esnek az általam bejárt medenceszéli területre, hol a medence fiatal
korú üledékei részben el is födik azokat. Mindezeket a helyeket már V e t 

ters is ismerteti s ezért csak röviden felsorolom őket. A  Galgenberget 
—  felső részében közbetelepült lunzi homokkővel —  sötétszürke dolomit 
alkotja, azonban a D-i részen már vékonytáblás sötétszürke mészkő is 
föllép, melyet a N y-i lejtőn, a Szolkára vezető út fordulata fölött vala
mivel, mészégetéshez kis kőfejtőben fejtenek is. Majd a Yogelhübel D-i 
lejtőjéről kiindulva a Krizika vrch-on át a Csertova dolináig húzódik 
a permi homokkőnek támaszkodva, majd a D-re eső 392 m-es gerincen 
bukkanik elő a sárga agyag és homokos kavics alól, utóbbi két helyen 
sárga márgával váltakozván. A  Stari haj É K -i lejtőjén sötétszürke mészkő 
s dolomit van a permi rétegek közé gyűrve, az egyik mély úton feltárt 
keuper márgára emlékeztető vörös és szürke lemezes palával együtt. A  
viszonyoknak a térképen való pontos kijelölése —  mint azt már V etter s  
is fölemlíti1) —  a Stari haj É-i lejtőinek a topográfiái térképeken való 
teljesen hibás ábrázolása miatt lehetetlen. Két elszigetelt kis mészkőelő
fordulás van még; az egyik a Csertova dolinában az 538 m-es kúpot 
alkotja, hol törés mentén maradt fenn, a másik a Stari haj 639 m-es 
pontjától Ny-ra eső kúpon a permi rétegeken fekszik.

Felső-triász. A  dolomit rétegösszlet felső részében fellépő —  a rétegek 
korát illetőleg legalább nagyjából tájékozást nyújtó —  lunzi homokkövet 
számos helyen észleltem most is s előfordulása gyakorinak mondható. 
Aránylag kicsiny vastagságú s ezért összefüggő vonulatban nem is sikerült 
most kinyomoznom, többnyire kihengerlődött. A z első dolomit- s mészkő- 
vonulatban nem észleltem. A  másodikban a már múlt évi jelentésemben 
is említett Hoher Kopf on előforduló kb. 15  km-es pásztáján kívül a 
Kotzendele-völgy elágazásánál, a Nickelskopf É-i lejtőjén az út melletti 
erdőszélnél s egy —  már K u lcsár  területére rendezett —  átnézetes tájé
kozódó kirándulás alkalmával a Haidlberg— Fitzelsriegel gerincén az 
É-i erdőhatárnál találtam meg. A  harmadik vonulatban a Kotzendele bal-

A) V etters : Geol. cl. Zjargebirges
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oldali gerincétén úgy az antiklinális fekvő, mint vele szemben a redő 
felső szárnyában, a dolomitvonulat É-i határán előfordul. A  vonulatnak 
ebben a kis részletében tehát a redő teljes, nincs kifenődés. Ennek az 
utóbbinak a folytatása észlelhető a Zobleren, az erdőhatárnál tévő útíor- 
dulónál a vonulat É-i határán. Végre a negyedik vonulatnak úgy a 
Ivotzendele baloldali gerincén fellépő részletének alsó határán, mint a 
Nickelskopf— Gerstberg-gerinc N y-i oldalán levő erdőhatárnál, mely a 
870 m-es ponttól K-re fekszik és a Zobler-gerincre eső részletében az út 
É-ra kanyarodásánál az erdőben megtaláltam keskeny pasztájának egy- 
egy rövidke darabját.

A  lunzi homokkő fedőjét alkotó dolomitrétegösszlet, az úgynevezett 
keuper dolomit ezen a területen is alig pár méter vastagságú, úgyany- 
nyira, hogy sok helyen úgy látszik, mintha közvetlenül a keuper márga 
következnék fölötte.

A  keuper márga eddig észtéit változatos színpompáját és kőzettani 
kifejlődését további lefutásában is megtartja, sőt tetőfokát a Zsjárban 
éri el. Már V etter s  is tárgyalja a rétegeknek —  a nagy általánosságban 
oly egyöntetű s részleteiben annyira változó —  sokszínűségét s kőzet
tani kifejlődését. A  keuper márga, illetve agyagpala rétegei dolomit- és 
kvarchomokkőrétegekkel váltakoznak, melyeken belül, különösen Felső- 
próna körül, a legfinomabb árnyalatú átmenetek észlelhetők, úgy hogy 
a legkülönbözőbb kőzettípusok, féleségek keletkeznek.

A  keuper márgának a Hollundergrund— Nyitravölgye— Reván- 
Kailigerberg-gerinc határolta területen múlt évben észlelt szerteszakado
zott foszlányai a Nyitra völgyétől Ny-ra eső vidéken mindjobban össze
függő vonulattá egyesülnek. Abból a már említett tényből, hogy a Felső- 
Nyitra- és Kovácspalotai-völgyek között a három dolomitvonulat közé 
másodlagos redőt alkotó negyedik is beékelődik, önként következik az, 
hogy ugyanitt a keupervonulatok száma is több lesz. mint amennyire a 
K-re eső terület foszlányaiból következtetni lehetett, vagy a nyugatabbra 
eső vidéken K u lcsár  kimutathatott.

A  kristályos magtól számított első vonulatot csak foszlányok jel
zik, melyek a Holzriegelen, a Kohlengrund— Nyitravölgy közti gerincen, 
az Aschgrund felső szakaszán s a Nickelskopf tói D-re (ahol a kis dolomit
foszlány is van) a dolomit és gresteni rétegek közé ékelten fordulnak elő 
s a Kohlengrund jobboldali foszlányát kivéve, csak perm típusú kvarc
homokkőből állanak.

A  második dolomitvonulatot É-i oldalán szinklinálisba gyűrve a 
Kovácspalotai-völgyig a keuper márga két (2. és 3.) vonulatának foszlá
nyai kíáerik. A  Hoher Kopf-ról a Steingrund jobboldali gerincén át a 
Hörndl lábához, majd a Kotzendelébe húzódnak, ahol a már említett

( i: j)
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negyedik dolomitvonulat antiklinális magként való közbeékelődése foly
tán másodlagos szinklinálisokba gyűrve négy csíkra oszlanak. Megjegy
zendő. hogy a négy csík jól-rosszul csak a Ivotzendelében van egymás 
mellett kifejlődve, további lefutásukban többé-kevésbbé kifenődnek. A  
déli két ág, mely a Hoher Kopf második vonulatának kettéoszlásából 
keletkezett, igen gyengén fejlődött ki s a Kotzendele-völgy felső szaka
szán elterülő kis rétnél kiékelődve csak az egyik folytatódik a Nickels- 
kopf É-i lejtőjén, honnan a Gretschengrund 775 m-es gerincén át a Gal- 
gengrundig húzódik, hol ez is megszűnik s tovább Ny-ra a Hoher Kopf 
második keupervonulata nem bukkanik újból a felszínre.

Az É-i két ág —  melyek tehát a Hoher Kopf harmadik vonulatá
ból keletkeztek —  már erőteljesebben fejlődött ki s bár a Gerstberg- 
Nickelskopf gerincén ezek is megszakadnak, befödvén őket a rájuk bo
ruló harmadik dolomitvonulat fekvő redő je, a gerinc N y-i oldalán meg
vastagodva újból kibukkannak. A  Zobleren a voltaképpeni harmadik 
keupervonulat D-i ága kis megszakítás után keskeny sávban simul a má
sodik dolomitvonulathoz s követi annak lefutását D N y felé, tehát helyébe 
lépett a Hoher Kopf második vonulatának, az É-i ellenben a Zobleren 
kiszélesedve két ágra oszlik s körülveszi délről és északról a Kovácspalo- 
tai-völgyben fölbukkanó s a Csicsermánban végződő, antiklinális magot 
alkotó harmadik dolomitvonulatot. A  Hoher Kopf harmadik vonulata 
tehát a Kovácspalotai-völgy tői Ny-ra három vonulatra különülve húzó
dik D N y felé. Ezek közül a két déli ág —  melyek a Fietzelsriegelen hú
zódnak keresztül —  azonos K ulcsár második, összefüggőnek jelzett vonu
latával,1) mert az őket egymástól elkülönítő gresteni rétegek széles pász- 
tája az előző bejárások alkalmával úgy Schréter , mint K ulcsár figyel
mét elkerülték. A z északi ág pedig, mely a Panska luka D-i lejtőjén 
áthúzódva a Csicsermánban végződő harmadik triászvonulat É-i oldalá
hoz simul s mely ennek a területnek voltaképpen a negyedik keuper vonu
lata, K ulcsár harmadik vonulatának felel meg.

Evvel a vonulattal egyesül a Panska luká-tól K-re eső lejtőkön 
a Zobler gerincén kis darabon kifejlődött s a Gerstberg D-i lejtőjén át
haladó ötödik keuper vonulat, melynek K  felé való további folytatása 
nem a znióváraljai Szucha dolina középtáján észlelt kibukkanásban kere
sendő, mint azt a múlt évben gondoltam, hanem a Kailigerbergen fellépő 
vonulatban, mely a Die Köp K -i lejtőjén és a Szucha dolina alsó szaka
szán keresztül a Valcsai-völgyig volt kinyomozható.

A  Panska luka 760 m-es pontjától DK-re az úton észleltünk K ul-

!) K ulcsár : L. c. 120. old.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 14
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csÁR-ral egyik együttes kirándulásunk alkalmával kis keuper márga elő
bukkanást, melynek további kinyomozása azonban még a jövő feladata.

Végül a Nickelskopf— Csélo-gerinc s egyúttal a Kovácspalotai-völgy 
hatodik keuper vonulata bukik elő —  részben nagy, lapos boltozat mag
ját alkotva —  a völgy legfelső szakaszán az említett elszigetelt dolomit- 
előfordulás után a rátelepülő fiatalabb rétegek alól s innen a gerinc 1026 
m-es kúpjától délre áthúzódik a K-re fekvő és már a Pravnankába nyíló 
völgybe, hol kb. 15 km szélességet elérve a mélységbe merül. N y-i foly
tatása a Precsna-völgy fő gerincének nyergén s a Ny-ra eső völgy főben 
van —  mely előfordulást K ulcsár múlt évi jelentésében ugyan még nem 
említ föl, de amelyről szíves szóbeli közlése szerint már akkor is tudo
mása volt —  s nincs kizárva, hogy az általa a Dluhi mellől említett, bol
tozat magot alkotó keuper kibukkanás is ehhez a vonulathoz tartozik. 
Éppen így nem tartom kizártnak, hogy a Szucha dolina közepetáján el
szigetelten fellépő kibukkanás is evvel a vonulattal függ össze.

A  Zsjár legkülső keuper vonulatának csak a vége ér a Nyitra- 
völgybe Nyitrafő és Németpróna között, majd a Felsőprónai-völgy alsó 
szakaszának két oldalán lép föl a V etters kijelölte helyeken, de a Gral- 
genberg sárga paláinak három —  általa keupernek kijelölt —  keskeny 
csíkjától el kell tekinteni. A  Vogelhübelen, majd a Krizika vch-en észlel
hető még, utóbbi helyen különösen kvarchomokkő alakjában fejlődvén ki. 
S ehhez járulna még a föntebb említett, a Stari haj lejtőjén begyűrt pala, 
ha az tényleg keupernek bizonyul.

A  triászképződmények sorát bezáró kösseni rétegek, melyek sötét
szürke mészkő és márga alakjában fejlődtek ki, keskeny, meg-megszaka- 
dozott pásztákban nyomozhatok a gresteni és keuper rétegek határán, 
azok vonulata mentén. Vastagsága a 15— 20 m-t nem igen haladja meg.

Kövületekben továbbra is a hegység leggazdagabb képződménye. 
Elszórtan csaknem mindenütt sikerült egy-két kövületet gyűjteni rétegei
ből. íg y  a Kopli vrch [(595 m) Nyitrafő határában]-tői É-ra korallokat 
s brachiojpódákat, a Galgengrundban egy Pecten sp.-t s a Zobler N y-i 
oldalgerincén egyik együttes kirándulásunk alkalmával K ulcsár Avicula 
(Pteria) contorta P ortl. sp.-en kívül több jó megtartású kövületet gyűj
tött. Magam a Gerstbergről É-nak kiinduló s a Pravnankába torkolló 
völgy baloldalán az 1026 m-es kúp mellékgerincén gyűjtöttem különösen 
apró kagylókból álló kis faunát, bár a kövületek itt sem a legjobb meg- 
tartásúak.

Terebratula sp.-ek
Avicula sp.
Avicula falc at a Stopp.
Lima praecursor Qu.
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Lima sp. (ex aff. conocardium Stopp.)
Pecten sp. ind.
Pecten sp. [ex aff. (Chlamys) Falgeri Mer .]
Dímyopsis cf. Emmerichi B iste. (— D. intusstriata E mm. sp.)
Modiola sp.
Modiola Schafhäutli Stur ?
Léda sp.
Schafhciutlia ? sp. (Corbis ?)

fajokat sikerült eddig a gyűjtött anyagból meghatározni. A  jövőben 
megismétlendő gyűjtések az eddigiek alapján gazdag reménnyel kecseg
tetnek.

Míg a Kováespalotai-völgytől Ny-ra eső, KuLcsÁn-tól bejárt terü
leten a kösseni rétegek eléggé összefüggő vonulatokban fordulnak elő, 
addig a Kováespalotai-völgytől K-re sokkal nehezebben nyomozhatok 
elszakadozott foszlányai. A z első vonulatban, a Nyitravölgye— Kohlen
grund közti gerinc 848 m-es kúpja É-i lejtőjén a keuper kvarchomokkő 
mellett csak elszórt kövületes darabjait találtuk s éppen így csak foszlá
nyokban észlelte K ulcsár is a Kiin lejtőjén (1. c. 121. old.) az első anti- 
klinális vonulaton belül. Fontos ezeknek a foszlányoknak a jelenléte a 
triászkorú képződményeknek csaknem teljes hiányát mutató első. közvet
len a kristályos alaphegységre települő üledékes vonulatban, mert azt 
mutatják, hogy azok hiányát nem üledékképződési, hanem tektonikai 
okokra kell visszavezetni, nem úgy, mint a Magastátra ,,magastátrai“ 1) 
övében, ahol Uhuig azok részleges hiányát, vagy gyenge kifejlődését a 
központi mag s szegélyének a tengerből való részbeni kiemelkedésével 
magyarázza.1 2)

A  többi vonulatban a Hoher Kopf on. a Nickelskopf on, a Markes 
Hoa és Zobler gerincein a keuper és gresteni képződmények között több 
csíkban, a Gerstberg D-i lejtőjén, a Kovácspalotai-völgy főjében s kivé
teles helyzeténél fogva nagy felszíni kiterjedésben a Gerstbergtől É-nak 
kiinduló, a Pravnankába torkolló völgy mindkét —  de különösen a jobb 
—  oldalán fordul elő hosszabb-rövidebb, szélesebb-keskenyebb sávokban.

Jura. Juraidőszaki legmélyebb rétegeink részben gresteni fácies- 
ben fejlődtek ki. Lefelé szorosan összeolvad a kösseni rétegekkel, melyek-

1) Az ez évi jelentésekben használt Urlig eredeti elnevezései ,,h o c h tá tr ik u s “  és 
,.s z u b tá tr ik u s“ helyett azok szószerinti fordításait s az Északnyugati Kárpátokról 
szóló, eddig megjelent magyar közleményekben is általánosan használt „magastátrai“ 
és a t . Roth K ároly-tói ajánlott ..tátraalji“ (=  szubtátrai) kifejezéseket használom, 
melyeket a magam részéről amazoknál helyesebbeknek tartok.

2) A  „Tektonik d. Karpaten“ c. munkájában már a „magas-“ és „szubtátrai“ 
takarókkal, tehát tektonikus folyamattal magyarázza azok jelenlétét, illetve hiányát.

14'
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tői csak homokos szerkezete révén s a benne itt-ott elszórtan előforduló 
kövületek segélyével választható el. Fölfelé viszont palás, szürke már- 
gáival észrevétlenül megy át a foltos márga, vagy márgás mészkő fá- 
ciesbe, mely azonban közvetlenül a kösseni márgákból is kifejlődhetik.

Szürke, mállottan rozsdabarna, finomszemű, növénymarad vány okát 
tartalmazó réteglapjain apró muszkovit-csillámpikkelyekkel sűrűn behin
tett kvarehomokkő, homokos, palás, szenes agyagok, agyagmárgák, me
szes márgapalák, sötétszürke krinoideás, majd kvarcszemeket tartalmazó 
homokos mészkövek (meszes homokkövek), vagy tömött, egyenletes szemű 
s ekkor többnyire erősen kovásodott mészkövek alkotják a hatalmas vas
tagságban kifejlődött, nagy felületi elterjedéssel bíró rétegösszletet. Nem 
kovásodott féleségeik erősen hasonlítanak a középső-triász mélyebb réte
geiben előforduló sötét mészkövekhez.

A  nagymérvű rétegzavarok miatt nem állapítható meg a föntebb 
említett féleségek egymásra következésének sorrendje, mint a Magastát- 
rában, vagy a Kisfátrában. Nyitrafőtől K-re a kovásodott mészkő, mely 
az összetévesztésig hasonlít a tömött, finomszemű, porrá széteső dolomit
hoz (eddig éppen ezért a triászdolomittal együtt térképezték), alkotja a 
fekvő rétegeket s az első —  közvetlen az alaphegységre települő —  üle
dékes vonulat nyugatabbra eső távoli részeiben is1) —  ahol vt. i. nem fenő- 
dött ki —  ezt találjuk legalul. A  többi, az alaphegységtől távolabb hú
zódó vonulatban ezt a dolomit külsejű, fehér kalciterektől sűrűn átjárt, 
szarukőgumókat, szalagokat tartalmazó s egész tömegében többé-kevésbbé 
kovásodott, brachiopoda, kagyló s ammonites faunát tartalmazó mész
követ —  legalább eddig —  még nem találtam meg.

Ezekben a távolabbi vonulatokban a kis vastagságú —  crinoideás, 
homokos, helyenként oolitos, vastagpados, szívós s főleg ostreákat és 
egyéb kagyló és brachiopoda töredékeket tartalmazó —  mészkövek for
dulnak elő. aminőket V etters2) a Zsjárból és U iilig3) a Kisfátrából 
említenek. Ezek vagy a homokos, márgás, palás rétegek közé települnek 
s ez a gyakoribb eset, vagy közvetlenül a kösseni mészkő rétegeire követ
keznek s azokból fejlődnek ki.

A  finomszemű, szürke, mállottan sárgásbarna kvarchomokkő —  úgy 
látszik —  a magasabb rétegeket alkotja. A  Kirchberg gerincén legalább 
a sötétszürke homokos mészkő és vékonytáblás márgákra települ s fölötte *)

*) A Haidlberg s a Pfafí'enstollen gerincén magam észleltem, a Wolfsbergen 
való előfordulásáról IvuLCSÁR-tól értesültem, míg Bélapataka környékéről Maros 
és Toborffy G. gyűjtésében találtam a Nyitrafő vidékével teljesen megegyező 
kőzeteket.

2) Vetters : Geol. d. Zjargebirges.
3) U iilig  : Geol. d. Fátrakriván-Gebirges. p. 527.
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vastag tűzkőrétegeket tartalmazó vékonytáblás, barnásszürke, világos mészkő következik, melyen a második vonulat dolomitrétegei nyugszanak. Nyugatabbra Csavajó környékén is nagy felületi elterjedésben fordul elő ez a homokkő az első üledékes vonulaton belül, de települési s a gresteni mészkőhöz és márgákhoz való viszonyát illetőleg KüLCSÁR-nál nem találunk közelebbi adatokat.
Az összes féleségeket —  amennyire a különböző helyeken tett meg

figyelésekből kitűnt —  lassú, fokozatos átmenet köti össze egymással, 
akárcsak a Zsjárban, a Kisfátrában, vagy a Magastátrában. Miként a 
keuper rétegek, összeségükben ezek is jól jellemzett, könnyen fölismer
hető rétegcsoportot alkotnak, bár egyes tagjait sokszor —  különösen elszi
getelt előfordulásaiban —  alig lehet más képződményektől elkülöníteni. 
(Különösen a szfárosziderites rétegcsoporttal téveszthetők össze egyes 
rétegei, féleségei.) S amily egyöntetű a kifejlődése nagy általánosságban, 
oly változatos részleteiben.

Ha már most más maghegységek gresteni rétegeivel hasonlítjuk 
össze, úgy a következőket találjuk: A  Zsjár-hegység gresteni rétegeivel 
teljes a megegyezés, amint arról a Zsjárba rendezett tájékozódó kirándu
lásaimon meggyőződhettem s amint az V etters leírásából is kitűnik, 
egyedül a dolomit külsejű kovásodott mészkövek hiányoznak onnan, vagy 
legalább is nincsenek még kimutatva. Említést tesz ugyan V etters is 
sötétszürke crinoideás. homokos mészkövekről, melyekben szarukőkivá- 
lások vannak s ostrea- és kagylóhéj-töredékeket tartalmaznak, de ezek 
a Kis-Magura külső vonulataiban előforduló, föntebb említett, hasonló
képpen crinoideás és kövületnyomos mészköveivel azonosak.

A  Kisfátra gresteni rétegeiről már Uhlig is azt írja.1) hogy a Ma- 
gastátra s a többi maghegység —  közte a Zsjár-hegység gresteni rétegei 
között is a középhelyet foglalja el, így az egyezés is kisebb már. Meg
találni még bennök a Magastátrára oly jellemző fehér ,,Pisana“ kvarc
homokkőhöz nagyon hasonló rétegeket, bár aránytalanul kisebb mérték
ben kifejlődve, mint ott, de megvannak már az ezt részben helyettesítő 
s az Uhlig által adott jellemzés alapján képződményeinkkel megegyező, 
vagy közel azonos kifejlődésű, helyenként fekete szarukőgumókat tar
talmazó sötétszürke, homokos mészkövek, illetve meszes homokkövek, 
a crinoidea-izekkel, kagyló- és brachiopoda-maradványokkal, melyek 
viszont a többi maghegység Uhlig szerinti tátraalji ( =  szubtátrai) fáci- 
esét jellemzik, de sokkal kisebb mértékben Amannak kifejlődve, mint ott.

Még nagyobb az eltérés a Kis-Magura gresteni rétegeinek kifejlő
désétől a Magastátrában, annak tátraalji és magastátrai övében külön-

Ö L . e. 5 2 7 . old.
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külön. Csaknem úgy vagyunk vele, mint a Magastátra és Gresten 
vidéke rétegeinek hasonlóságával, melyről U h l ig  azt mondja, hogy any- 
nyiban azonosíthatók a két hely rétegei, amennyiben itt is kizárólag 
mechanikai üledékek keletkeztek. Ez pedig a gresteni fácies általános 
főjellemvonása.

A  Magastátra tátraalji övében megvannak a rétegösszlet kö
zépső nagyobb részét alkotó durvaszemű, fehér vagy világosszürke kvarc
homokkő fekvőjében s fedőjében a területünkön is meglévő szürke, ho
mokos márgapalák, melyekben R a c ib o r sk i közelebbről meg nem határoz
ható, apró kőbelekből álló kagylófaunát s pár ammonitest gyűjtött, me
lyekben U h l ig 1) alsó-liászra jellemző alakokat vél fölismerni. A  mész
kövek kimaradtak, az elhomokosodás fokozódott, de megmaradtak a ho
mokos palák, melyek az összekötő kapcsot alkotják a két terület gresj^ni 
rétegei között.

A  magastátrai övben azonban már csaknem kizárólag az úgyneve
zett —  crinoidea, brachiopoda, belemnites és kagylókból álló gazdag ten
geri faunát tartalmazó —  ,,Pisanau homokkő alakjában fejlődtek ki a 
gresteni rétegek s csak fekvőjükből említ U h l ig  —  R a c ib o r sk i meg
határozása szerint még a rhät emeletre utaló —  növénylenyomatokat 
tartalmazó szürke márgapalákat, melyekről U h l ig  a növények dacára sem 
tartja kizártnak, hogy már a gresteni rétegekhez sorolhatók. Itt tehát 
a kifejlődésben már akkora különbség van, hogy csakis a fő jellem vonás
ban, a partközeli képződésben s mechanikus eredetben egyeznek meg egy
mással és közelebbi hasonlóság rétegeink között nincs.

A  Kis-Magura gresteni rétegeinek a Tátra magastátrai övének 
hasonló képződményeivel való összehasonlításánál még egy —  első pil
lanatra közeli megegyezésre utaló —  jelenséget kell figyelembe vennünk. 
A  Kis-Magura első üledékes vonulatában ugyanis a gresteni rétegek 
többnyire közvetlenül a 'permi kvarchomokkövön, illetve ennek fedőjé
ben lévő alsó-triász (?) korú vörös, homokos palákon, vagy éppen magu
kon a kristályos kőzeteken fekszenek. Ugyanaz a jelenség teliát} mint a 
Tátra magastátrai övében! Csakhogy míg a Magastátrában —  U h lig  
szerint —  ez a település eredeti s a Tátra központi tömegének a triász
időszak alatt való kisebb-nagyobb mértékű kiemelkedettségével magya
rázza azt. addig —  mint alább látni fogjuk —  a Kis-Magurában hatá
rozottan tektonikus eredetű.2) A  külső megjelenésükben, a környező kép-

!) L. c.
2) A  „Tektonik d. Karpaten“ c. munkájában már Uhlig is tektonikai okokra 

vezeti vissza ezt a jelenséget, amennyiben ő a délről jött s egymásra fekvő takarók
kal magyarázza a gresteni rétegek települési viszonyait.
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ződményekhez való viszonyukban nagy hasonlóságot föltüntető gresteni 
rétegek azonban kifejlődésüket tekintve —  miként a fentebbiekből ki
tűnik —  lényegesen eltérnek a Magastátra gresteni rétegeitől úgy, hogy 
az azokkal való azonosítás a megjelenési forma nagy hasonlósága mellett 
is tévedés volna.

Már V etters1) is utal arra a külső hasonlóságra, mely a Kis- 
Magura első vonulata és a Tátra magastátrai öve között fönnáll, vala
mint arra a lehetőségre, hogy a Kis-Magura magja első vonulatával 
magastátrai fáciesben van kifejlődve. Ő maga ugyan kételkedik ebben, 
mert mint mondja: „Die petrographisehe Beschaffenheit dieser Mergel 
und Kalke scheint dieser Annahme nicht günstig zu sein, sie stimmt 
mit den subtatrischen Liasfazies am meisten überein. “

Végül még néhány megjegyzést rétegeinknek a típussal, Gresten 
vidékének gresteni rétegeivel való hasonlóságáról. A z egyezés —  amint 
láttuk —  a lehető legnagyobb. Sokkal nagyobb s így jogosabb a pár
huzamosítás is, —  miként azt V etters  is mondja —  mint a Tátra, vagy 
Kisfátra képződményeinél. Mindazok a kritériumok, jellemvonások, 
melyeket T r a u t h 2) a ,,gresteni fácies“ fogalmának körvonalozásánál mint 
ilyeneket megjelölt, megtalálhatók rétegeinken belül is. Teljessé teszik 
a hasonlóságot, ha nem is a Kis-Magurában, de a szomszédos Zsjár- 
hegység második és harmadik vonulatában, Felsőpróna és Nyitrafő vidé
kén a mélyebb szinttájban előforduló széntartalmú agyagos rétegek, 
melyek —  úgy látszik —  V etters  figyelmét elkerülték, minthogy nem 
említi őket. L óczy  igazgató úrral tett együttes kirándulásunk alkalmá
val bukkantunk rájuk a Felsőprónától K-re eső s a Visehrádtól kiinduló 
lapos gerinc egyik mély vízmosásának felső részében, míg magam 
a Kyitrafő határában fekvő Schneidelegrundban találtam meg még 1914- 
ben az erősen gyüredezett neokom rétegek alól kibukkanva ezeket a 
rétegeket. Gazdasági szempontból értéktelen szenes márgapalák, szenes 
agyagok ezek, melyekben a szenes anyag csupán rétegbevonatokat, pár 
mm vastag csíkokat alkot, de üledékképződési, ősföldrajzi szempontból 
fontos adatok.

A  maghegységek kövületszegény (tátraalji) képződményei kö
zött a gresteni rétegek a kösseniekkel együtt a kövületben gazdagabbak 
közé tartoznak. Különösen a sötétszürke homokos mészkövek tartalmaz
nak gyakrabban kövületeket, melyeket azonban a kőzet rendkívüli szí
vóssága folytán csak a legritkább esetben lehet meghatározható állapot
ban kiszabadítani.

*) L c. 30. és 44. lapján. (K. 1.)
2) Tr a u t h : Die Grestener Schichten der österreichischen Voralpen und ihre 

Fauna —  Beitr. z. Pal. und Geol. Öst.-Ungarns, Band 22.
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A z első üledékes vonulat erősen kovásodott, dolomit külsejű mészkő
rétegeivel váltakozó (át nem alakult) s a fedőjükben előforduló saját
ságos breccsás, homokos, sötét mészkőben találtam az alább felsorolt, 
nem a legjobb megtartású, kormeghatározás szempontjából mégis nagyon 
becses kis faunát.

Spiriferina pingids Z iet.
Sjnriferina r ostrat a Schloth. sp.
Terebratula sp. ind.
Avicula sp.
Posidonomya sp. ?
Lima sp.-ek
Pecten (Chlamys) textorius Schloth.
Pecten disciformis Schübl.
Ostrea sp. ind.
Phylloceras sp. ind.
Arietites (Arnioceras) sp. töredékek a semicostatus, 

geometricus, falcaries alakkörökből
Schlotheimia sp. ind.
B eleműit es sp.

A  faunánkban szereplő ammonitesek, főleg az Arietitesek, minden 
töredékességük dacára is pontos bizonyítékát szolgáltatják annak, hogy 
rétegeink az alsó-triászba tartoznak s közelebbről az alsó-liász középső 
részére utalnak, esetleg az egész alsó-liász, vagy talán még magasabb 
tagok is képviselvék, miként arra az Osztrák-Alpokban számos példa van, 
hol a gresteni fáciesben az alsó-doggert is észlelték. A Tátra magastátrai 
Övében szintén csak az alsó-liászt mutatták ki eddig kövületekkel gresteni 
fáciesben kifejlődve (Zeuschher, B orsicki, U hlig stb.).

Ha az említett Arietites-ek mélyebb szintre utalnak is. a rétegek, 
melyekben előfordulnak, mégis —  úgy látszik —  fiatalabbak, magasabb 
szintbe tartoznak, miként azt előfordulásuk körülményei mutatják. Az  
ammonitesek ugyanis látszólag nem az eredeti kőzetben vannak —  ez az 
oka töredékes voltuknak is — , hanem másodlagos helyen. Ezt látszik 
bizonyítani az a tény, hogy az ammoniteseket egészen más, a légköri 
hatásoknak ellentállóbb, tömöttebb, egyneműbb, bár szintén homokos, 
sötétszürke mészkő tölti ki s ezek az eltérő anyagú ammonites kőbél- 
töredékek majd sűrűbben, majd ritkábban, minden rendszer nélkül föl
halmozva —  a rétegességgel többnyire nem párhuzamosan, hanem külön
böző szög alatt elhelyezkedve —  fekszenek az erősen homokos, kvarcos 
mészkőben, breccsássá téve azt. Hogy nem az egykori tengerpart vala
mely csendes öblében történő, az őket bezáró homokos mészkő keletkezé
sével egyidejű, egyszerű kövületösszemosással, fölhalmozódással állunk
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szemben, azt az ammonites kőbelek eltérő kőzetanyaga látszik bizonyí
tani. Vagy annak tömöttebb, finomabb volta1) idézné csak elő a különb
séget s az alsó-liász időszak tengerének erős hullámverése törte össze 
a part mellett fölhalmozódott házakat ? Egyelőre rejtély, melynek homá
lyát csak további vizsgálatok, jobb feltárások s szerencsésebb kövület
leletek fogják eloszlathatni.

Felszíni elterjedése. Am ily mértékben összébb szorulnak É K  felé 
haladtukban a Kis-Magura üledékes övének redőkbe gyűrt vonulatai, 
oly mértékben csökken az annak felépítésében nagy szerepet játszó 
gresteni rétegek felszíni elterjedése, vagy megfordítva: a redők kibonta
kozásának, kifejlődésének arányában növekedik a gresteni rétegek jelen
tősége, elterjedése is. Míg a Kovácspalotai-völgytől K-re kevés (az első 
vonulat) kivétellel csak keskenjr csíkokban fordul elő a keuper palák 
között s felléjíése éppen ezen kis kiterjedése miatt a felszíni formák ki
alakulására nagyobb hatással még nem volt, addig a völgytől Ny-ra eső 
vidék hullámos lankás térszínét, nyerges gerinceit éppen a gresteni réte
gek idézik elő a velük szorosan Összeforró s hasonló felszínt előidéző 
keuper rétegekkel kapcsolatban. Lankás lejtők, széles, lapos hegyhátak, 
padkák, hegynyakak és nyergek rétjei jelzik vonulatait, erdőborította 
kiemelkedő kúpok, sziklás gerincélek, meredek lejtők az őket elválasztó 
mészkő- és dolomitsávokat.

A  Holzgrund— Nyitravölgye közti terület két gresteni vonulatával 
szemben a Nickelskopf— Gerstberg-gerinc és Kovácspalotai-völgy között 
öt vonulat fordul elő, míg attól Ny-ra négyre csökken számuk.

A z első vonulat, melyben a rétegek a Nickelskopf tói Ny-ra —  le
számítva a már említett (1. 205— 206. old.) kis dolomitfoszlányokat — > 
a permi kvarchomokkő rétegein, illetve kristályos palákon (Kirchgrund 
és Nickelskopf tói D-re) települnek, a Holzgrund baloldali lejtőjén kez
dődik, a Holzriegel 742 m-es kúpjától É-ra csaknem 1 km-re kiszélesedik 
(bár itt keuper kvarchomokkő és foltos márgák is belegyűrődnek nagyon 
kis vastagságban), majd a Ny-ra eső gerinc 848 m-es pontjától É-ra elte
rülő rétek lankáin keresztül haladva erősen megkeskenvedik s az Asch- 
grund jobboldalát alkotó gerinc É-i lejtőjére húzódik, majd kis megszaka
dás után az Aschgrund baloldali csuszamlásokkal teli lejtőjén folytatódva 
a völgy főben lévő réten át a Nickelskopf tói K-re eső nyereghez tart, ahol 
a kristályos palák, permi és dolomitrétegek között kifenődik. A  Nickels- 
kopftól D-re lévő réten kristályos palán fekve újból fellép s a Kirchberg 
D-i lejtőjén elterülő réteken át széles pásztában a Kovácspalotai-völgyön

Ü Ez talán előállott úgy. hogy a szító nyílásán át csak a finomabb anyag jutott 
héj belsejébe.
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keresztül haladva a Kirchbergnek húzódik s összeesik K ulcsár első vo
nulatával.

A  második vonulat a Nyitravölgye— Ivohlengrund közti gerinc 
920 m-es kúpjától (Hoher K opf)1) K-re kezdődik a völgyben, a kúpon 
áthaladva a Steingrundban megszakad, de a ráboruló triász mészkő és 
dolomit alól a jobboldali gerinc homlokán lévő réten, majd az országút 
erős kanyarulata után egy-egy foszlánya kibúvik, éppen így a Kotzen- 
delében is. Itt két ágra szakítja a negyedik, közbeékelődött triász dolomit
vonulat s a Nickelskopf— Gerstberg-gerincre fölhúzódva egyik ág a ge
rincélen haladó út mentén követhető a Gerstberg É-i lejtőjének lábáig, 
honnan É K -i és É N y-i váltakozó dűlésekkel a Gretschengrund, Galgen- 
grundon áthaladva folyton vékonyodik s a Zobler D-i homlokgerincén 
kifenődik, kiékül. A  másik ág —  tehát a terület harmadik vonulata —  
a Markes Hoa 786 m magassági pontja táján át szintén a Zoblerre húzódik 
s azon a permi rétegek felbukkanásánál kissé kifenődve tovább halad 
a Kovácspalotai-völgyön. Klimpengraben torkolatán keresztül a Fitzels- 
riegelre. A  Kovácspalotai-völgy tői Ny-ra eső területnek a keletebbre még
2. vonulat gyanánt szereplő sávból elkülönült délebbi ág kiékelődése foly
tán voltaképpen újból a második vonulatát alkotja, mely vonulat a keuper 
palával való felszíni összeolvadása miatt az eddigi térképezők figyelmét 
mindezideig elkerülte.

A  Kovácspalotai-völgy tői Ny-ra fekvő terület harmadik gresteni 
vonulata a Panska Luka D-i lejtőin bukkanik elő, de ennek kinyomo
zása még K u lcsár  jövő feladata; épp így nincs még tisztázva K  felé 
való folytatása, vagy a Zobler N y-i középső mellékgerincén eddig elszi
geteltnek talált előforduláshoz való viszonya. Nincs éppen kizárva, hogy 
a Nickelskopf— Gerstberg-gerinc harmadik, a Markes Hoán áthaladó vo
nulatával függ össze —  mely egy helyen, mint említém. kifenődik — , 
bár megfigyeléseim inkább az elmondottakra engednek következtetni.

A  negyedik vonulat, mely a Kailigerberg vonulatának folytatása, 
a Gerstberg D-i kis padkáján a 825 m-es pont felé húzódik, de attól D-re 
maradva a Zobler legészakibb N y-i mellékgerincén húzódik le a Precs- 
nától D-re lévő völgyelágazáshoz, majd innen a Panska Luka nevű réte
ken, a Javorinka (974 m) D-i padkáján húzódik Ny-nak.

Az ötödik vonulat végre a Kovácspalotai-völgyfőben s a Gerstberg- 
től É felé kiinduló, a Pravnankába torkolló völgyben bukkanik a fel
színre fiatalabb jurakorú rétegek fekvőjében.

A  Zsjár legkülső redőjének gresteni homokos palái a V etteks-íőI

!) Térképen tévesen, két kűpűnak van jelezve s neve sincs, de a nép a környező 
pár mellékgerinccel egyetemben Hoher Kopí-nak hívja.
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kimutatott legszélső vonulattól Ny-ra még a Schneidelegrundban is fel
színre bukkannak az említett szenes rétegek alakjában s a VETTERs-től 
is észlelt harmadik (legkülső) vonulat mintegy 3— 400 m-re kiszélesedve 
a Kopli vrch-től (487 m) DNy-ra a Nyitra-völgyben ér véget. Szolka 
fölött a második szinklinális vonulat rétegei végződnek szürke márga és 
sárga homokkő alakjában fejlődvén ki.

Foltos márga- és mészkőfácies. A  múlt évben bejárt területen ész
lelt mészkő- és foltos márgaíáciesben kifejlődött rétegek, valamint a fiata
labb juraidőszaki képződmények a most térképezett terület fölépítésében 
alárendelt szerepet játszanak. Majdnem kizárólag a legkülső vonulatban 
fordulnak csak elő. Liász-foltosmárgák, tűzköves szürke, vörös és sárgás 
mészkövek alkotják ezt a rétegcsoportot.

Kövületet most sem szolgáltattak s így közelebbi koruk továbbra 
is kétséges marad. Egyedül a Zsjár sárga (liász ?) mészmárgájában. a 
Kopli vrch (487 m) D-i lejtőjén s fekvőjében lévő foltos márgákban 
találtam Arietites spiratissimus alakkörére utaló lenyomatokat s egyéb 
töredékeket.

A  gresteni rétegek első vonulatában a Kirchberg-gerincen fellépő 
homokkő fedőjében szürkéssárga, vastag tűzkőrétegeket tartalmazó mészkő 
van, mely némileg a Kiskárpátokban a Morva folyó melletti kőfejtőkben 
fejtett „ballensteini“ típusú mészkőre emlékeztet. Eddig kövületmentes
nek bizonyult. A  Holzriegelen pedig Belemnites tartalmú foltos és sárgás 
márgák vannak a típusos gresteni rétegek közé begyűrve.

A  Kovácspalotai-völgy felső szakaszán a Precsnáról kiinduló völgy 
betorkollásánál húzódik keresztül egy kb. 1 km széles juravonulat. A  
gresteni rétegek fölött foltos márga, majd roppant erősen gyűrt állapot
ban a Zobler 825 m-es mellékgerincét alkotva, szürke, vörös és sárga, 
igen sok tűzkövet tartalmazó mészkőrétegek következnek. Ezek K  felé 
a Gerstbergen keresztül a vízválasztó nyeregig húzódnak s itt az ország
úktól Ny-ra eső lejtőn É— D-i irányú törés mentén véget érnek, majd 
kibukkannak a neokomrétegek alól a Hörndl N y-i lejtőjén a triász mészkő 
határán s az in der Kosinz völgyfőjében és attól K-re, hol a 969 m-es 
gerincen vörös mészkőben szétgyúrt, lapított ammonites kőbeleket talál
tam. A  Celó— Uplasz-gerinc D-i, illetve K -i lejtőjén húzódnak végig a 
tűzköves mészkövek, éppen így a Pravnankába torkolló, a Gerstbergtől 
kiinduló völgy mindkét lejtőjén s völgyfőjében, a keuper alkotta anti- 
klinális magot szegélyezve. Rétegei a völgy alsó szakaszán erősen gyűr
tek s 65— 70°-ra fölállítottak. Itt is csak töredékes, rossz megtartású 
ammonitestöredékek kerültek ki a vörös mészkőből.

A  Zsjár legkülső vonulatában a Kopli vrch-en (487 m) és a Mittel- 
grundban a tűzköves rétegek, melyek a Kopli vrch-en N y É N y-i 20h 35 ̂
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alatt elülnek a háromszögelési ponttól kissé ÉNy-ra és a sárga mészkő 
és mészmárga rétegek, melyek clűlése erős gyüredezés következtében 
N yD N y. ÉNy és É É K  között váltakozik a Mittelgrundban, sokkal vasta
gabban vannak kifejlődve, mint azt V etters  kijelölte. A  Massengrund 
völgy főjében lévő nyereg vízmosásaiban is —  ahol V etters  gresteni réte
geket térképezett —  sárga tűzkő vés mészkő van föltárva s a Kipik (572 m) 
É N y-i felét és kúpját jórészben ez alkotja. Éppen így a Ladejeksgrund 
felső szakaszán az 500 m magasságban lévő utolsó elágazástól K-re a lejtő 
alsó részét tűzköves jura mészkövek, mészmárgák s liász foltos márgák 
alkotják, nemkülönben ezek észlelhetők a Stirneleberg É-i lejtőjén haladó 
úton is, hol V etters  mindenütt neokom márgát jelölt ki. Sőt a Stirnele
berg N y-i lejtőjén 600 m fölötti magasságban vörös juramészkődarabok 
hevernek, melyek a jura jelenlétét bizonyítják s arra engednek következ
tetni, hogy a Stirneleberg ISTy-i lejtőjén törésvonal halad keresztül. Ennek 
lehetősége annál nagyobb, mert V etter s  az É-ra fekvő Hoher Bergről 
úgyis lokális áttolódást említ (jura-kösseni rétegek fenődtek ki szerinte) 
s a Ladejeksgrund völgy főjében magam is nagy rétegzavarokat, réteg- 
föltorlódásokat, másodlagos gyűrődéseket észleltem.

Neokom. Neokom rétegek csak a bejárt terület legészakibb szegé
lyén. a legkülső antiklinális redő övében fordulnak elő s a Nasenstein 
(Klak-) csoport nagy neokomterületéhez tartoznak. Egyes kis, elszakadt, 
elszigetelt előfordulások csak a Gerstbergen s a körülötte fekvő 1038 
méteres kúpon, valamint a 973 m-es nyereg két oldalán emelkedő kúpokon 
vannak.

Kőzetféleségei is teljesen azonosak a Turócremete (Vrickó) környé
kéről említettekkel. Az ammonites-, aptychus- és belemnites-töredékeket 
tartalmazó foltos márgán kívül a Nyitra-források vidékén, a Reván—  
Gerstberg közti nyeregben, a Reván I)-i párkányának a 969 m-es gerinc
tájáig terjedő részén, a Nasenstein alatti katlanszerű völgyben, a Prav- 
nanka baloldali lejtőin, a Pred vratán vékonytáblás, homokos palák for
dulnak elő, melyek azonosak a turócremetei völgy lankás lejtőinek alján 
fellépő homokos palákkal s melyek esetleg már a bécsi geológusok szfero- 
sziderites márgacsoportjába tartoznak. A  Pred vratán meg éppen táblás, 
meszes, csillámtartalmú homokkőpadok települnek a palás agyag rétegei 
közé s teljesen azonosak a Kaszaróna (Rovnje). Zsolt (Zljechow) mellett 
előforduló ,,palás agyag s márga“ 1) rétegekkel, melyek a neokóm márga 
fedőjében fordulnak elő s a bécsiek szferosziderites márgacsoportjába tar- i)

i) K u lcsár  ilyen néven sorolja fel ezeket a rétegeket, elhagyván a ..szfero
sziderites márga-esoport“ elnevezést.
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toznak. Az említett előfordulások valószínű folytatásai a —  IvuLCSÁR-tól 
Csicsmány, Zsolt és Kaszaróna vidékén kimutatott s N y felé még nagyobb 
elterjedésű szferosziderites márgacsoport vonulatoknak.

22 t

Hegyszerkezetí viszonyok.

Az előző évben a Kis-Magura üledékes övének a Nyitra völgyétől 
keletre eső részét teljes egészében nem járhattam be, tehát «annak szerke
zetéről, felépítése módjáról képet nem alkothattam magamnak s így jelen
tésemben arról meg sem emlékeztem. E nyári felvételeim megteremtették 
a kapcsolatot az üledékes öv Ny-i. nagyobb —  s K ulcsár  és S c h r é t e r  
által jobbára már térképezett —  részével s így kellő áttekintést nyerhet
tem a Kis-Magura É K -i végződésének bonyolult hegyszerkezeti s a szom
szédos hegységekhez való viszonyáról.

A  Kis-Magura kristályos magjának ÉNy-i oldalához simuló üledé
kes kőzetek fölépítette öve —  mint a maghegységek külső öve általában 
—  redőzött, gyűrött. A  redők legtöbbnyire nem teljesek, részaránytalanok. 
Egyik, vagy másik szárnyuk részben, vagy egészben kifenődött úgy, hogy 
izoklinális pikkelyek jönnek létre —  akárcsak a többi maghegységben — , 
melyek D-i. D K -i irányban többé-kevésbbé egymásra tolódtak, illetve át
hajtottak, fekvő reclőt alkotva, mint azt a Gerstberg— Nickelskopf gerin
cén nagyon jól megfigyelhetjük. Ebben a szerkezetben ismét egy —  a 
Zsjár-hegységgel azonos új vonást vehetünk észre.

Míg más maghegységben (Magas-Tálra, Fáira., Mincsov, Zsjár) a 
kristályos magtól távolabb fekvő redők mindinkább alacsonyabbak, addig 
a Kis-Magurában az első redő tengelyét alkotó kristályos mag is magasra 
emelkedik ugyan (1162 m), de ezt a magasságot a külső redővonulat ki
emelkedései túlhaladják. íg y  a harmadik redővonulat területén emelkedő 
fíeván (1205 m) messze túlszárnyalja az első redő legnagyobb magasságát, 
hogy a még magasabb s tektonikailag idetartozó, de morfológiailag már 
külön hegységnek tekintett Nasenstein-t (Klak 1353 m) és Strazsó-t 
(1214 m) ne is említsem. Ilyen a helyzet voltaképpen a Zsjárban is, hol 
a központi kristályos mag 894 m-es legnagyobb kiemelkedését a. harmadik 
redővonulat neokom márgájára rátolt triászmészkő és dolomittakaró 1017 
m-es csúcsa s általában 900 m-en fölüli gerince jóval túlhaladja. Különö
sen szembeötlő a külső redők kiemelkedése az első rovására a Kis-Magura 
kristályos magjának É K -i végződésénél, ahol -a legkülső vonulattól, a 
jReván— Kailiger Berg gerincétől befelé (t. i. a krist. mag felé) a magas
ság folyton csökken.

A  többi maghegységgel megegyezőn, a Kis-Magura üledékes övében
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is több gyűrődés! főredőt különböztethetünk meg, melyek D N y— É K -i 
irányban egymással parallel haladnak s itt-ott az őket elválasztó anti- 
klinális gerincek sülyedésével egymással össze is olvadhatnak. —  Leg
szebben fejlődtek ki ezek a red ők Csavajó és Zsolt között, hol már C e r m á k  
is kijelölte a dolomit nélküli másodlagos redőket, míg területünkön, külö
nösen a Gerstberg— Niekelskopf gerinctől K-re hirtelen erősen redukálód
nak úgy számban, mint kiterjedésben. A  redők egy része (a két belső redő) 
a kristályos mag mélységbe merüléséig nyomozható csak bizonyossággal, 
míg másik része —  a legkülső, a harmadik vonulat, mely szélesen kiter
jedve s magasan kiemelkedve voltaképpen a Nasenstein-csoportot alkotja. 
-— mint izoklinális redő tovább folytatódik É K  felé,, míg «a Szucha dolina 
legkeletibb mellékvölgyében a tengely ét alkotó triászkorú képződmények 
lemerülése után már beleolvad a Mincsov— Zsjár— Ivis-Magura összeszögel- 
lési területének hullámos redőrend,szerébe.

S t ä c h e 1) 1864-ik évi felvételében a kovácspalotai völgytől K-re eső 
területen csak egy redőt térképezett. A  Gerstberg— Celo közötti gerincen 
már kijelölte a fellépő másodlagos redőt s a kovácspalotai völgytől Ny-ra 
észrevette a nagy D N y— É K -i feltolódási vonal mentén fellépő második 
antiklinális vonulatot. —  V etters  hét redőt (,.Innere- és Äußere Falte“ ) 
különböztet meg s jelöl ki a térképen, míg a leírásban megemlíti.2) hogy 
amennyiben a permi rétegekre települő palák tényleg gresteni rétegeknek 
bizonyulnának, úgy három főredő különböztethető meg a Ivis-Magura 
ezen részében. —  A  Tátrában U hlig  négy, a Kisfátrában két, a Zsjárban 
pedig V e t ter s  három főredőt észlelt, tehát a redők számát illetőleg a Kis- 
Magrtra a Zsjárral egyezik meg, míg ha a redővonulatok összetételét te
kintjük, —  mint arról a gresteni rétegek tárgyalásánál már szó volt —  
úgy a Magastátrához hasonlít.

A z első —  s a szorosabb értelemben vett Kis-Magurában legkiemel
kedőbb redő magját a gránit és kristályos palák alkotják, melyekre az 
E N y-i oldalon a permi kvarchomokkő és konglomerátum rétegei települ
nek meredek ÉN y-i, É, sőt É K -i irányú dűléssel s több helyen megsza 
kadva. —  A  permi rétegekre az alsó-triász (?)-korú vörös palás rétegek 
következnek többnyire csak gyengén kifejlődve és sok helyen kifenődve, 
majd pedig erre a redővonulat K -i —  a Nickelsikopf— Holzgrund-közti 
—  részében —  eltekintve egyes nyugatabb! kis foszlányoktól —  dolomit 
települ, míg a vonulat többi —  legnagyobb részében juraidőszaki, főleg 
gresteni fáciesben kifejlődött rétegek borulnak rá, melyek az első szinkli- 
nális magját alkotják. A  redő K -i részében, valamint K u lcsár  adatai

!) Stäche : Jahrb. der k. geol. Reiclisanst. XV. 306. old.
2) Vetteks : L. c. 44. old.
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alapján a Ny-iban is a Klin-en, a dolomit és jurarétegek között csak egyes 
apró keuper homokkő és kösseni rétegfoszlányokat találunk, melyek a 
szinklinális ( =  nyereg) fekvő szárnyának részleges kifenődése után meg
maradtak.

Ezek a megmaradt foszlányok, melyeknek kösseni rétegeiből ko
rall ok s egyéb kövület maradványok kerültök elő. bizonyságai az egykori 
üledékképződési rétegfolytonosságnak s cáfolatai annak a föltevésnek, 
hogy a triász-rétegsor részbeni hiánya időszakos szárazulattal magyará
zandó. Éppen ennek a vonulatnak a legkeletibb részében, a Kohlen
grund s Holzgrund gerincein (a 848 m-es Hoherkopf-on és a 742 m-es 
Holzriegel-en) észlelhető igen erős rétegzavarok tanúskodnak amellett, 
hogy a triászrétegek részbeni hiánya tektonikai okokra vezetendő vissza. 
A  kovásodott, dolomithoz hasonló, Arietites-tartalmú liászmészkő itt 
ugyanis közvetlenül a triász dolomiton, a Holzriegelen pedig —  részben 
—  éppen az alsó-triász vörös palán fekszik diszkordánsan. s a nagy 
hasonlóság miatt alig választható el a lejtő alján kibukkanó egy pár dolo
mit-rétegtől. E fölött a kovásodott mészkő fölött homokos palák követ
keznek, melyekre azután a második redő magját alkotó dolomit tolódott 
föl. Ebbe a rétegű sszletbe éppen az ammonites tartalmú rétegek felső ha
tárán keuper kvarchomokkő padok töredékei és vörös palarétegek vannak 
belegyűrve s a gyűrődés alkalmával a képződmények határán sajátságos 
külsejű dörzsbreccsia (Mylonit) képződött. A z itt kissé márgás vörös pala 
a Kohlengrund jobb oldali lejtőjén borsószemnagyságú breccsiává dörzsö- 
lődött össze, a szomszédos gresteni rétegek és foltos márga töredékei pedig 
a kvarchomokkő anyagával alkotnak roppant szívós, különböző szem
nagyságú s összetételű breccsiát.

A z első redőre következő szinMinálisnak, mint az már a föntebbiek- 
ből is kitűnik, csak a magja van meg. Felső szárnya teljesen kifenődött, 
míg az alsóból csak az említett foszlányok maradtak meg. A  Holzriegel 
és Hoher Kopf nagy rétjén és a Kohlengrund jobb oldalán pedig belem- 
nites tartalmú foltos márgák vannak a (szinklinális) nyeregmagot alkotó 
gresteni rétegek közé begyűrve.

A z első vonulat a Holzgrund baloldali lejtőjén végződik. Alábukik 
a Sattelberg és a belőle kiágazó mellékgerinc dolomit tömege alá. Esetle
ges, de biztosan meg nem állapítható folytatásai a Kopli vrch (595 m) K -i 
völgyfőjében kibukkanó É N y-i 21h 20— 25° dűlésű, valamint a Gelnesch- 
gründel két oldali lejtőjén fellépő, hasonlóképpen a dolomittakarő alá dűlő 
keuper-gresteni rétegek. A  Holzgrund baloldali lejtőjének lankás alját 
alkotják ugyanezek a rétegek s a Sattelberg gerincét alkotó takaró alatt 
folytatódni látszanak a Gelnesehgründel felé. Ennek felső szakaszán a 
mészkő hatalmas, meredek, sziklás falban végződik s e fal alatt következő
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egyenletes, de meredek lejtőn a vastag lejtőtörmelék alatt a völgy alján 
feltárt fiatalabb képződmények jelenlétét sejthetjük, amint azt a Ge
brühter Stein ugyanilyen természetű s jellegű lejtőjén kidőlt fatő föltárá
sában észleltem.

V etters  az általa elsőnek mondott redőt, melybe a második redőnk 
is beletartozik, a kristályos magot körülölelőn visszalnajlónak tartja1) s a 
D-nek visszafordult képződmények a Kis-Magura belső redőjét képvisel
nék. Ilyen redőáthajlást én nem észleltem, sőt ia képződmények dűlése en
nek határozottan ellentmond. A  Kopli vrch (595 m)-től K-re eső völgy
főben a rétegek a kristályos magtól nem kifelé, hanem annak leszakadása 
után feléje dűlnek, azaz É N y felé s világosan láthatóan a tőle ÉNy-ra  
levő dolomit tömeg alá dűlnek s nem rajta fekve —  tőle el. A  Sattelbergtől 
DNy-ra fekvő nyeregben, melyen V e tter s  átvezette a —* már tulajdon
képpen a második redővonulathoz tartozó jura s keuper rétegeket, ezek 
nyomát sem tudtam megtalálni, xk nyereg N y-i lejtőjén levő régi rét (most 
sűrű boróka s fiatal fenyőültetvényes) alján2) meg vannak ugyan —  mint 
a Holzgrund baloldali lejtőjének egész alján, de a nyeregbe már nem nyúl
nak föl.

A  többi maghegységhez hasonlóan a második védővonalat legidő
sebb képződménye a dolomit. Ennek a területén kibukkanik ugyan a kris
tályos mag egy kis elszigetelt tömege is, permi rétegekkel együtt, de ez 
csak részben illeszkedik az első és második redővonulat közé, nagyobb tö
megével a második redő dolomitja közé ékelődik. Diapírszerű kibukkanás 
ez, mely az üledékes vonulatnak éppen a legerőteljesebben gyűrt részére 
esik. Felszínre bukkanása a környező vonulatokra nem maradt zavaró ha
tás nélkül. A  ráfekvő dolomitnak és keuper-gresteni rétegeknek részleges 
Vagy teljes kifenődését okozta s vonulatukat eredeti irányukból is ki
térítette.

Ez a második redővonulat már sokkal teljesebb, sóikkal tökéleteseb
ben kifejlődött, mint az első. A  redő magját alkotó dolomit a Kirch- 
bergen éri el legnagyobb szélességét, a Gerstberg— Mckelskopf gerincen 
csaknem kifenődik, a Hoher Kopf-tól K-re ismét nagyon megvékonyodik 
s a Holzgrundban az első vonulattal együtt ez is véget ér. A  redő fekvő 
szárnya kifenődött, annál teljesebb a fedőjében levő nyereg (szinklinális), 
melyen belül a kovácspalotai és Kyitravölgye között egy másodlagos redő 
fejlődik ki. A  Holzgrundban és Holzriegelen csak valamelyik szárnyának 
keuper foszlánya észlelhető, a Hoher Ivopfon ellenben a nyereg mindkét

1) L. c 44. old. (K. 1.)
2) Itt a térkép ismét teljesen tévesen tünteti föl a domborzati s térszíni vi

szonyokat.
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szárnya meg van s magját a gresteni rétegek alkotják. Fekvő szárnyának, 
majd magjának foszlányai észlelhetők az in der Kosinz alsó szakaszán a 
kettős útkanyarulatnál, a Kotzendelében pedig már a másodlagos redő 
magja is föllép, ketté osztván az itt csak foszlányokban meglevő nyerget. 
A  Gerstberg— Nickelskopf gerinctől Ny-ra a másodlagos redőtől D-re 
fekvő szárnya maradt csak meg s két km-nyi lefutás után ki is ékelődik. 
A  redő fedőjében levő nyereg teljes s hatalmasan kifejlődve folytatódik 
DNy-nak a Fietzelsriegelen keresztül.

A  harmadik főredővonidat magvát hasonlóképpen dolomit alkotja s 
valószínű legnyugatibb része a Csiesermánban kulmináló széles dolomit- 
vonulatban keresendő, mely a kovácspalotai völgyben kis alámerülés után 
kevéssel északabbra újból fölmerül s a Nyitra-völgye baloldalán mint izo- 
kl in ál is redő húzódik tovább K-nek. A  Holzgrund után hatalmasan ki
szélesedik, kiterül s mint takaró borul a belső vonulatok képződményeire. 
A  dolomit s mészkőnek ez a meglepő kiszélesedése úgy magyarázható, 
hogy a kristályos mag lemerülése következtében megszűnt a vonulatokra 
dél felől gyakorolt nyomás (ellenállás), míg É-ról teljes egészében meg
maradt s ez az egy old álról ható erő a támaszték nélkül maradit, erősen 
kiemelkedett dolomittömeget D-i irányban ráfektette a lágy keuper-gres- 
teni képződményekre. A  Sattelberg után a Kailiger Berg D K -i lejtőin 
halad tovább ez a redő, a turócremetei völgyben véget ér a dolomit s a 
redő magját a keuper-kösseni rétegek alkotják a Szucha dolina már emlí
tett mellékvölgyéig, hol belesimul az összeszögellési öv redőibe.

A  Kailiger Bergtől DK-re —  úgy látszik, hogy —  ennek a redőnek 
a D-i szárnya is kifejlődött. A  Kailiger Berg és az országút között ugyanis 
a dolomit fedőjében nem mérhető dőléssel egy második keuper pala sáv is 
föllép, melyhez a Kailiger Berg— Blasserberg közti kis nyergen még 
kösseni és gresteni rétegek járulnak igen keskeny sávban s a redő magját 
alkotó dolomitban is a réteg áthajtásnak megfelelőleg két sáv lunzi ho
mokkő nyomozható ki. A  lunzi. keuper, kösseni s gresteni rétegeknek a 
lejtőn való elhajlási irányukból D K -i dűlési irányra következtethetünk. 
Ezek szerint ezen a szakaszon ia Ivis-Magura és Zsjár között levő átmenet 
normális, látszólag nagyobb törés nélküli.

A  szinklinális, mely triász mészkő és dolomit takaróival ehhez a 
redőhöz tartozik, a Kis-Magurának U hlig  értelmében vett „Austönungs- 
zone“ -ja, elsímulási öve s területemen csak a fekvő szárnya van kifejlődve, 
nem ú g y , mint nyugatabbra, ahol K ulcsár  Csicsmány mellett a  felső 
szárnyát is észlelte, magjában a szferosziderites palákkal. Összefüggő 
nagy része a Klak- (Nasenstein) hegycsoportot alkotja s déli folytatását 
képezi a Mincsov— Zsjár— Ivis-Magura összeszögellési területének. Ny-ra  
pedig beleolvad a Strazsó csoportjába.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 15
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A  Sattelberg— Nyitravölgye közti szakasz szárnyából hiányzanak 
a felső-triász és alsó-triász képződmények, ezek K-re a Kailiger Berg táján 
vannak szépen kifejlődve s a turócremetei völgynek a templomhoz vezető 
mellékvölgyében hatalmas —  ferdén haladó —  haránttörés mentén meg
szakadva a Die Köp lejtőjén merülnek ismét föl. Ny-ra a Gerstberg tájé
kán teljes a kifejlődése, sőt a Gerstberg csúcsán kicsi nyereg (szmklinális) 
észlelhető neokom márga maggal, míg köröskörül jurarótegek vannak.

A  Gerstbergtől É-ra fölpúposodik a nyeregnek ez a fekvő szárnya. 
Ennek következtében a Celo és 1026 m-es kúp közti gerincre s a két szom
szédos völgyre kiterjedő kis antiklinális alakul ki, melynek magját keuper 
márga alkotja, illetve talán az a kis kibukkanó dolomit, mely a Kovács
palotai völgyben a jura és keuper rétegek határán észlelhető. A  rétegek
nek ez a fölpúposodása idézi elő azt a rétegzavart, melyet a Zobler 825 
m-es gerincén és a Precsna területén észlelhetünk.

A  Kis-Magura déli szárnyát csak foszlányok jelzik. A  Richterberg, 
az 587 m-es és a Kopli vrch (595 m) kúpjától északra fekvő nyergekben 
észlelhetni foszlányait, melyeket liász-felsőjura rétegek képviselnek, míg 
a Nyitravölgytől DNy-ra már idősebb tagjai is megvannak. A  Nyitra és 
Kovácspalotai völgy között a permi rétegek dűlnek a kristályos palák alá, 
a vadászháztól DK-re pedig a kereszt mellett és vele szemben, a másik 
oldalon triász mészkő bukkanik elő a neokom márga rétegek alól. —  A  
Nyitra-völgy tői DK-re ennek folytatásába esnek a Schmidhanselgrund két
oldali gerincein fekvő sejtes, breccsiás képződmények eocén konglomerá
tumokkal kapcsolatban, itt észlelhetni keuper pala s felső-triászkorú kövü- 
letes kőzetdarabokat, foszlányokat, úgy, hogy közelfekvő a gondolat, hogy 
itt, a felszínt elborító málladékoktól eltakartan a Kis-Magura belső (déli) 
szárnyának roncsai, foszlányai vannak meg. Ugyanez a nézete V ett e r s - 
nek, ki a keresztnél levő, szálban álló mészkövet nem észlelte, csak a 
tetőkön levő konglomerátumokat, breccsiákat s azokat dörzsbreccsiának 
vette.

Ahol az ÉNy-ról ható nyomás s ennek ellenében a D-i ellenállás a 
legnagyobb volt, ott a rétegek kiemelődése is a legnagyobb fokú s ezzel 
kapcsolatban új jelenség is állott elő. A z  erősen kiemelt képződmények az 
ÉNy-ról ható nyomás következtében déli irányban áthajoltak, átbuktak, 
áttolódtak. A z áttolódás tüneménye a Gerstberg— Nickelskopf gerincre 
szorítkozik s a képződmények lefutásában sajátságos déli hajlást idéz elő, 
ami már V etter s  fig y elmét is fölkeltette, anélkül, hogy a jelenséget föl 
is ismerte volna. A z átbuktatott redő hossza kb. 1 km s az áttolódásban 
részt vesznek a permi rétegek is, melyek éppen merevségüknél fogva el
törtek, szétszakadtak s a kristályos palákra csúsztatva, azokon diszkor- 
dánsan helyezkedtek el. Ezen diszlokáció következtében az utánuk hajló
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gresteni rétegek a Nickelskopftól D-re közvetlenül a kristályos palákra 
kerültek. Éppen így utánuk hajoltak a többi redő képződményei is, amit 
nagyon szépen látni a Gerstberg-től D-re levő meredek lejtőjű, csipkés 
tarajú gerinc-részleten, melynek dolomit rétegei a lejtő két oldalán kibuk
kanó keuper és gresteni rétegek felépítette szinklinális felső szárnyán fek
szenek háromnegyed kilométer hosszúságban.
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