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GEOLÓGIAI HELYZETÉRŐL.1

írta: Idősb L óczy L ajos dr.-

A Vág mellékén széles övben vonul a Nedzó hegység mögött Zsol
náig a krétakorú flis, mely a Morva folyó síkságából kiemelkedve a 
Javorina, Koncita, Makitta és Jávoraik rácsos gerinceit az északnyugati 

.határhegységben felépíti és vágvölgyi ereszkedőjén hosszú mészkővonula
tokba és magános szigetekben a flisnél sokkal régibb mezozoós képződ
ményeket foglal magában. A mészkőszirtek régiója ez, mely folytatásá
ban az árva vármegyei szirtek vonulatán át a Pienninekig követhető.

A berencsváralj ai szirtvonulat pikkelyes és harántos törésekkel 
egymásba tolt mezozoikus, helyi fáciesmódosulatokkal az Otura, turmezei 
és miavai vonulatoknak tart, majd Alsó- és Felső-Szűcsnél szabályos

1 Rövid foglalatját kívántam előadni szaktársaim előtt azoknak a megfigye
léseknek, melyeket részint a magy. földtani intézeti munkatársaimmal együtt tett 

kirándulásokban, részint magános utaimon 1913— 19J 7 között gyűjtöttem, hozzá
juk fűzve ezekből származó gondolataimat. 1913-ban ugyanis Gróf Serényi B é la  

akkori íöldm ívelésügyi miniszter úr elrendelte a kárpáti felvidék új felvételéi. Eb
ben az első orientáló kirándulások mellőzésével résztvettek, különböző időben K u l 
c sá r  Kálmán, Ifj. Lóczy Lajos, Maros Imrr, T ob orffy  Géza, T oborffy  Zoltán,  
Vigh G yula, V i tá l i s  István, Y o g l  V ik tor  és Dornyay B é la .  A Földtani Intézet  

1914— 1916. évi je lentései tartalmas és értékes közleményeket foglalnak maguk
ban e derék munkatársaktól. Az Ővelük együtt szerzett adatok alapján közöltem  

a Földtani Közlöny XLVIII. (1918.) kötetében (229— 234. lap) a Társulat 1917 

december 5-én tartott szakülésén előadott «Összehasonlító szemlélődések az Er
délyi Erchegység és az Északnyugati Kárpátok Geoszinklinálásaí felett» című rövid 

tanulmányt is. A magyar geologusok közlésein kívül a bécsi geologusok u. m , : 
P a u l  K., S tä ch e  Guido, S tu r  Dénes, H a u e r  F., U h l ig  Viktor, V e t t e r s  és Beck  

stb. stb. régibb irataiban az adatoknak temérdekségét halmozták fel. Lehetetlen
ség volna, már csak a nyomdai költségekre való tekintettel is, pontról pontra 

idézni megfigyeléseiket. Magyar szaktársaim előtt ismereteseknek kell azokat fel

tételeznem.
2 Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1919 jan. 29-én tartott szakülésén.
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hosszú pásztákban csap északkelet felé. Azután a krétakorúnak vett 
kárpáti homokkő mészkővonulatok nélkül uralkodik a Ylara- és Hrozinkó- 
völgyek mellékén. A berencsváralja-szücsi vonulatok irányfolytatásában 
Trencsénnel és Illavával szemközt az Oroszlánkő és Vereskő 900 m fölé 
emelkedő mészkősziklái tornyosodnak fel az 500— 600 m magas flis 
térszinből. Majd Pukó, Lednicróna és Donan felett a Lisszai szoros felől 
lejövő széles völgy oldalain a Strang és az Ostri-vrch tetők izolált mezo- 
zoikus feltörései ülnek a flisben. Mindezek kőzeteikkel a szirtekbeli soro
zathoz tartoznak, amint azokat Berencsvárától eddig nyomoztuk. A szirt- 
vonulat zöme innét a bal vágmelléki hatalmas Maninba csap át.

A fővonulaton és a nagyobb tömegű szirteken kívül több helyen 
ülnek kisebb-nagyobb mezoikus szigetek a ílisben. Példaképen nevezhe
tem meg Trencsénnel szemközt a jobbparti lejtő tövén a kiszsámbokréti 
foltos liaszmészkövet és följebb a Kistarajos (Chocholna) váraljai erdő
ben a kösseni sötétszürke mészkövet, Vágszabolcs (Nagy-Zablát)-on 
szintén a Vág síkjából kiemelkedő kis gipsz és keuperkorú kvarcitos 
tarka márga felbukkanást és a liaszkori ammonitokat tartalmazó foltos 
mészkövet, Lednicrónán a Szt. Anna kápolnánál a liaszkorú veres kri- 
noidás mészkövet és magnános posidonomyás palát, amelyből a völgy 
mindkét oldalán ércet termelnek.

Puho körül a Vág mindkét oldalán a flisen kisebb hófehér stram- 
bergi mészkőszirtek ülnek, az alsó krétakorú ilismárgák (puhói márga) 
és homokkövek veszik őket közbe. A puhói vasúti állomás megett és a 
bélagyertyánosi (hrabovkai) völgy bal hegysarkán, ahol erősen lefejtet
ték a strambergi mészkőszirteket, a feltárásokból azt lehet következtetni, 
hogy azok gyökér nélkül, izoláltan ülnek a flisben. Távolabb északkeletre, 
valamint délfelé is több ilyen fehér mészkőszirt mered ki a szelid kár
páti homokkőből álló hegyoldalakból.

Konstatálhatom, hogy a csapás mentén hosszant vonuló szirt- 
vonulatokban ugyanazok a kőzettípusok vannak, melyeket a maghegysé
gekben a gresteni és posidononyás márga rétegeken át a kösseni réte
gektől fölfelé a liasz-neokomkorú foltos márgák komplekszusáig isme
rünk. Bennük hol vékonyan, hol vastagon lép föl a malm-tithon, mint 
tűzköves márgás mészkő, vagy vastagabb szürke szirtmészkő. Minden
esetre feltűnő azonban, hogy a maghegységek triász mészköve és dolo
mitja, valamint a permi kvarcit homokkő nem jelentkezik bennük.

Azokban a kisebb szirtekben, amelyek a fő szirtvonulatot kétfelől 
kísérik, a tarka keupermárga és a kiskárpátokbeli máriavölgyi palák 
mangános változatai — miként ezeket Borostyánkő, Lozorno, Konyha 
vidékéről ismerjük — mutatkoznak. Még feltűnőbbek a fehér strambergi 
mészkő szirttömbjei, amelyeknek gyökérnyomát a Vág vidékén és az 
Északnyugati Kárpátokban még sehol nem ismerjük. Mintha ezek a flisnek



északnyugat felől előrenyomuló, nagy mélységbeli erős összeráncolódása 
közben nyirattak volna le alapjukról és a ráncolás folyamán vízszinte
sen elmozdultak volna függőlegesen alattuk levő eredeti helyüktől. Hely
zetük a sziléziai nagyobb strambergi szirtekéhez hasonló. Teljesen hiány
zik a vágmenti mószkőszirtekről a chocs-dolomit, mely a Vág balparti mag
hegységek körül a szubtatrikus lerakódások összegyűlt vagy pikkelyesen 
egymásra tolt rögein általában nagy takarókban fekszik.

A szirtövi mezozoikus képződmények felbukkanásai a krétakorú, 
jobbára felsőkrétakori (talán eocénbeli) flisből, akár hosszú vonulatok
ban, akár a harántosan összetörött brachyantiklinálisokban és izolált 
szirtekben olyan tektonikai folyamatnak eredményei, melyet Mrazek 

a romániai petróleum területeken felismert és amelyet az erdélyi me
dence földi gáz vidékein is konstatáltunk. A diapir áttűzésű redőzés ez.

A chocs-takarót a Tág jobbján a Rachsturn-Wellerlingi mészkő 
és dolomit helyettesíti; ez a werfeni rétegekből álló, sőt talán diabáz 
intruziókkal telt permi feküjével együtt a Kiskárpátokban, Szomolyán 
és Detrekő várai ja között a maghegységek subtatrikus mezozoikumára bo
rul reá, mely utóbbi délfelé, a ballensteini faciesű szürke vaskos 
mészkő, máriavölgyi palák, dévényúj falusi greszteni rétegek és foltos 
márgából álló altotatrikus liaszon fekszik. A trencsénnyitrai Vág balján 
és a Nyitra forrásterületén (Inovec-Zsgyár) a chocs takaró nemcsak a 
krétakorú szferosziderites márgával együtt összegyűrt bracbyantiklináli- 
sos szirtes zónára, hanem a maghegységek pikkelyesen megzavart szub
tatrikus köpenyén is rajtafekszik. A szubtatrikus gipszes tarka keupernek 
és liasznak megjelenése a trencsénvidéki Vág jobbparti flisből fölbukkanó 
diapirszerű boltozatokban, továbbá a Lednicrónán bányamívelés alatt 
levő felső liaszkorú mangános agyagpaláknak hasonlósága a Konyha- 
Lozorno-Borostyánkő-Stomfa vidéki mangánpalákkal, amelyek a mária
völgyi palákkal szorosan társulnak a Kiskárpátokban e szubtatrikus és 
altotatrikus 1 faciesek szórványos elterjedését és egymással való szorosabb 
kapcsolatát sejteti.

Még nincs megvilágítva, hogy vájjon a Kis-kárpátokban nincsenek-e 
a sötét mészkövekben Használ idősebb triász vagy paleozozoós kori lerakó
dások. A gránit alatt fekvő látszólag gránit intruzióktól kontaktosodott 
mészkövek Modor-Limbák és Dévény körül felvetik azt a kérdést, hogy 
vájjon nincsenek-e itt a gránitnál idősebb mészkövek, avagy pedig a 
gránitot posztliaszkorúnak kellene tekintenünk. Ezt a problémát a ham
burgi hegyekben, valamint a Lajta és a Rozália hegységben előforduló 
mészkövek és sötét dolomitok tüzetes vizsgálatával kellene megoldani.

1 A hochtatrisch jelző helyett az altotatrikus kifejezést ajánlom a m agas
tátrai helyett.
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Figyelemre méltó, hogy a Hamburgi várhegy mészköveivel meg
egyező kőzetek vannak Nyitra város környékén és a Zoborhegyen. Vagyis 
a ballensteini altotrikus fácies a Zobor-Tribecsben is felbukkanik. 
A chocs-takaróban, mely alján jól padozott világosszürke, csaknem dach- 
steini típusú mészkőből, följebb vastag rétegzésnélküli világos dolomit
ból áll, a benne mindenütt található mészalgák D ornyay  és Pia sze
rint (Diplopora annulata  Gümb.) révén triaszkorúnak bizonyult. A chocs- 
dolomitban több helyen feltalált homokkő, mely az Inovecben a mag
hegység sötét szubtatrikus dolomitjából is immár ismeretes a felső triasz- 
kori lunzi homokkőre utal bennünket. Ennek kíséretében mészkő is szere
pel a Jablanc-Prazniki hegységben jellemző raibli fossziliákkal. A világos 
árnyalatú chocs-dolomit és a maghegységek sötét triász dolomitja tehát 
egyidejű képződmények, melyek különböző kőzettani jellegét regionális 
elhelyezkedésüknek kell betudni. A sötét bitumenes triász mészkő és 
dolomit az alaphegység partjaihoz közeli lerakódások a fehér és vilá
gos árnyalatú chocs-mészkő és dolomit pedig nyíltabb sikér tengervíz
nek, parttól távolabb fekvő ' üledékei lehetnek; az utóbbiak keletkezését 
az Atlanti óceánban levő Bahama-zátony koralligén képződményével ér
telmezhetjük.

Ugyanez a viszony áll fenn a maghegységeket övező, vagy azokat 
az Inovecben és Zobor-Tribecsben elborító, altotatrikus, szubtatrikus 
vonulatok és a szirtövi mezozoikus lerakódások között, amelyek a 
maghegységektől északnyugat felé egymásután kulisszaként sorakoznak, 
mint parthoz közel és távolabbi fáciesek között, miként ezt K u lc sá r  

Kálmán 1 is fölfedezte. A szinezésbeli ellentét a szürke szirtes, malm- 
mészkő és a fehér strambergi mészkő között még nagyobb.

Nem bizonyos, hogy vájjon nincsenek-e az alaphegységhez köze
lebb eső diapirszirtekben mélyebb triaszkori emeletek is. A Stibor vajda 
várromjaitól koronázott Beckó szírt sötétszürke mészköveinek helyzetére 
nézve a Nedzói hegységgel szemben már régen S tu r  és S ta c h e  azt a 
felfogást hirdették, hogy ez is a vágvölgyi szirtövbe tartozik. Ujabb 
adatokat F e r en cz i  István  ad róluk az 1917— lO.Földt. Int. jelentésben. 
Ebben a szirtben az anisusi emelet decurtata szintjének brachiopodáit 
gyűjtötték a bécsi geológusok. A Nyitra folyó vízterületén a Nyitra és a 
Bellanka közén Nagyugróc és Rudnó-Bajmócz között emelkedik a bécsi 
geológusoktól (S tur) Bellanka-nak nevezett hegység és ezzel szemközt a 
Száraz-magurára (Suchyinagura) támaszkodó Kossuth tető. Szélesen terül 
el itt a chocs-dolomit valamennyi magaslaton. A völgyekben azonban 
Nagy-ugróc körül, valamint a Bellanka és a Nyitra mellékén Bajmócig

1 Lásd Kulcsár Kálmán megfigyelését a Földt. Intézet 1915—1917. évi je-
lenteßeiben.
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a dolomit alól a szubtatrikus perm. triász, jura és alsókréta erősen gyűrt 
rétegei köröskörül kibukkannak. Bajmócfürdőtől délre a Kismagurán 
(Mala-magura) ülő üledékek között az altotatrikus ballensteini liaszmészkő 
sötétszürke kemény mészkőpadjai is mutatkoznak (M aros Imre 1915.). 
Messze keleten a Gömör-Kishont és Abauj-Torna vármegyékben a nagy
kiterjedésű mészkő-fensíkokon a chocs-dolomit takaróját világosszürke 
mészkövek képviselik. Murányvára alatt a werfeni palát Murány-Lehotán 
a gömörzólyomi vármegyék határára emelkedő országút hágóján, a gip
szes tarka keupennárgát láttam kibukkanni.

Az északnyugati és centrális felvidék geológiai szerkezetét egyedül 
ez a nagy dolomit és mészkőtakaró komplikálja.

Mindeddig megfejtetlen probléma az, hogy hol keresendő a vastag 
chocsdolomit takarónak gyökérrégiója.

Tüzetes vizsgálatra vár az, hogy milyen mértékű volt ez a szin
tes mozgás, minő tektonikai mozgások következtében nyomult reá, a 
krétaperiodus közepén a neokom idő után, de a gosaui rétegek trans- 
gradáló rátelepedése előtt. Mert az kétségtelen, hogy a gosaüi rétegek 
a dolomittokra alapkonglomerátummal borulnak reá. Továbbá az is 
összetörött és gyűrt általában pikkelyes szerkezetű maghegységekre ezek 
subtatrikus köpenyére és a kárpáti homokkőből kiemelkedő diapiros 
szirtekre a nagy középtriaszkorú dolomit takaró (Wetterling—Chocs 
takaró) a középkrétában helyezkedett el, nagy kiterjedésben fekszik és 
platószerű tönkfelületeket is ad. Óriási jégtáblákkal hasonlítom össze 
ezeket a chocstakarókat, amilyeneket a Balaton jegén, a jégturalások 
mellett a khaotikus boltozatokban történő feltorlódásokból kisebb- 
nagyobb jégtáblákat a jégháton tovacsúszni láttam.

Még azt kell megemlítenem, hogy a Lissza-Ylara és Kistarajosi 
(Chocholnai) völgyekben a flist valami nagyon összegyűrve és össze
ráncolva nem találtam. Csak a mészkő-diapirok körül vagy kisebb- 
nagyobb mindenfelül flissel burkolt mezozoikus magok közelében van
nak erős másodlagos ráncolások. A vlarai vasúti állomás alatt Felső- 
szernye felett közel a jobbparti liasz-jura szirtecskéhez, mely a völgy 
talpa felé magasra nem emelkedik, nagy homokkőfejtők vannak. Ezek
ben síkfelületű szabályos homokkőpadok láthatók 14b felé 20°-nyi dőlésű 
messzire terjedő szintes fekvéssel. Kockakövet és nagy kőlapokat vágnak 
i t t ; amelyek a délnémetországi, a sveici molasz-homokkőhöz közelébb 
állnak, mint a kárpáti homokkő változataihoz.

Az Oroszlánkő és a Vereskő merészen feltornyosodó sziklái közelé
ben is a Morva határ felé aránylag nyugodtan fekszik a kárpáti homokkő.

A közép-felső krétakori flishomokkőben, sőt az eocén-konglomerátum
ban is igen sok diabáz (melafir) és diabázporfirit görgeteg, sőt nagyobb 
diabáz tömb is van. Ezeknek honnétvalósága és regionális elterjedése
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megvilágítva még nincs. Csak két helyről ismerem a veres permi homok
kőben a diabáz és diabázporfiritnek intruziókban, teleptelérek és töm- 
zsökben való előfordulását: Szomolyán vidékén a Madzi-Duki nevű 
erdőben és Nagy-Ugróc vidékén a Bellanka völgyben Szkacsány felett.

Abból a körülményből, hogy a kvarcit, diabáz, gránit és kvarcporfir 
meg porfirit nagy görgetegei és tömbjei a kárpáti homokkő durva kon- 
glomerátjában a Yágvölgy mentén gyakoriak, azt következtetem, hogy a 
flis lerakódása idején a felsőkréta és eocén korban ezen a tájon magasra 
emelkedett az akkori eróziós bázis fölé egy ilyen régi kőzetekből álló 
paleozoikus hegység. Végül még megemlíthetem azt is, hogy a Kis- 
Kárpátok és a Zobor hegy perminek tekintett kvarcit rétegek kőzetei 
a balatonfelvidéki és a bihari Kodru hegységbeli veres homokkőtől kü
lönböznek. Vaskosabb tömeges sziklákban emelkednek és sűrűn át meg 
átvannak hálózva fehér kvarcerezetekkel. Ilyen kvarcerezetek a Kis- 
Kárpátokban a Borostyánkőé, a wallensteini liaszmészkövet is sűrűn át
szövik és a várrom kúzelében víztiszta kvarckristályokban bővelkednek. 
V á j j o n  n e m  u t ó v u l k a n i k u s  t e r m á l i s  f o l y a m a t o k b ó l  
s z á r m a z o t t  a j e l e n t é k e n y  k v a r c o s o d á s  é s  p e d i g  a 
g r á n i t  i n t r u z i ó k  f o l y o m á n y a k é n t ?  Bögkh Hugó 1905-ben 
a Földt. Társulat szakülésen tartott előadása, majd a m. kir. Földt. 
Intézet XIV. Évkönyvében megjelent «A gömöri vashegy és a Hradek 
környékének geológiai viszonyai» című értékes és tartalmas munkája 
szerint: a gömöri érctermő sorozat az alsótriaszig terjedő kőzeteket 
foglal magában, ezek metamorfált állapota termális behatásoknak tulaj
donítható és a fiatalkorú posztpermikus gránitra vezetendő vissza. Az 
előadás után kétségemet fejezem ki a granitnak fiatal voltáról, mert azt 
sehol permi rétegekből nem ismertem. A Kis-Kárpátokbeli ujabb tapasz
talatok után a gránittal kapcsolatos akár egykorú,^ akár posthumus ter
mális hatásukat a permi kvarcitokban sőt a belemnitest tartalmazó 
liasz, mészkőben konstatálva látom. Ennek következtében tehát B öck h  

Hugó barátom 1905 évi következtetéseihez lényegileg örömmel hozzá
járulok és azok helyességét elismerem.


