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Dr. Hofmann Károly-íóI.

Az 1882-iki év nyarán az éjszaknyugati Erdélyi Határhegység- és 
környékének földtani részletes átvizsgálását kelet felé a Lápos folyó éj
szaknak irányult menetéig, éjszak felé pedig Nagybánya tágasabb környé
kén a 70-es évek kezdetén általam foganatosított [fölvételek kapcsolatáig 
folytattam. Ezidei területem, Szatmármegye délkeleti részére, még pe
dig legnagyobbrészt az előbbi Kővárvidékére esvén, körülbelül Oláh-Új
falu, Katalinfalu, a LápospartjaButyásza környékéig, Kis-Buny, Kis-Nyires, 
Vurvu Cziczinoi, Váralja, Fericse, Nagy-Körtvélyes, Törökfalu, Nagy-Som- 
kut és Szélszeg által van határolva. Ezt a geológiailai térképezett területet 
a fölvételeink alapjául szolgáló katonai eredeti fölvételi térképnek követ
kező lapjai, illetőleg laprészei foglalják magokban : a 48 oszt. L rov. lap egé
szen, a 49 oszt. L rov. lapnak tavairól hátramaradt délkeleti része, vala
mint a 48 és 49 oszt. LI rov. lapoknak körülbelül keleti negyede.

A szóban levő területnek déli része az éjszaknyugati Erdélyi Határ
hegység vonulatához, éj szaki része pedig azon alacsony dombos vidékhez 
tartozik, mely a nevezett hegység és a Nagybánya mellett emelkedő trachyt 
hegység közt terül el, s melyen a Szamos ésa Lápos egybeömlenek. Ageológiai 
viszonyok egészen hasonlók azokhoz, melyek a szomszédos tava] vizsgált 
vidéken uralkodnak.

A vizsgált területen őskori kőzetek, felső-kréta-, óharmadkori és neogén- 
rétegek, valamint diluviális és alluvialis folyó-lerakódások fordulnak e lő ; 
ezek közül az óharmadkori és idősebb képződések csak a Határhegységhez 
tartozó területen bukkannak a felszínre.

I. Őskori kőzetek. Ezek területem keleti szélén fordulnak elő s a pre- 
lukai kristátyos pala-szigethez tartoznak. Ez a kristályos pala-sziget, 
melynek déli és nyugati széle mentén a Lájjos folyó járhatatlan, mélyen 
bevájt, szűk, kanyarulatos sziklaszurdokban vonúl el, nyugati szélével a 
Lápos bal oldalán, még ezidei területembe nyúlik át. A nevezett kristályos 
hegyszigetnek ezen a megvizsgált nyugati szélén — a Lápos-szurdoknak 
liemetén fölül való torkolatától fogva dél felé egészen a kisbunyi völgyig, 
meddig a vizsgálatokkal ez irányban haladtam — csillámgneisz uralkodik, 
nag}rrészt typusos kiképződésben, azonban néha, a földpát csökkenése foly



FÖLVÉTELI JELENTÉSEK. 2 3

tán, a csillámpalához közeledő változatokban. A csillámgneiszban itt-ott 
de csak ritkán és igen jelentéktelen behelyezkedésekben, zöldes chlorit- és 
amphibolgneisz fordul elő, mint jelesen Berkeszpatakától DK.-re azon 
sziklagerinczen, melyen Kővár romja áll, valamint a butyászai völgyben, 
Butyászától K.-re és a kisbunyi völgy éjszaki ágában, Kis-Bunyától É.-ra. 
Továbbá Butyászától K-re, a Lápos közelében, néhány közel egymás mel
lett fekvő, párhuzamos, szintén csak vékony, de csapásában tartósabb kris
tályos mészkő-telep mutatkozik a gneiszban behelyezkedve. Ezen ős
mészkő-telepek legnagyobbika több ölnyi vastag; délkelet felé a butyászai 
völgybe vonulva, ezt egy magánosán álló malom mellett szeli át. Kőzete 
világos, középszemecsés, vékony csillámos, cipollinszerű fekvetek által jól 
rétegzett s táblákra hasad. — Ez az előfordulás gyakorlati szempontból 
némi figyelmet érdemel; azt hiszem, hogy márvány-táblák előállítására, 
asztalok, lépcsők stb. számára alkalmas volna, s mivel a kiszállítás sem 
volna lehetségtelen, talán némi fontosságot nyerhetne e vidékre nézve, 
mely csak nagyon silány kereseti forrásokkal rendelkezik.

A nevezett kristályos mészkő-telepek a Lápos jobb partján éjszak
kelet felé folytatódni látszanak; hogy mikép viszonylatiak azon kristályos 
mészkő előfordulásokhoz, melyeket Posepny a prelukai hegj-sziget középső 
és keleti részén figyelt volt meg, azt majd a jövő évi fölvételek részletesen 
ki fogják deríteni.

A kristályos kőzetek rétegei a nyűgökről kelet felé irányúit prelukai 
hegysziget vizsgált nyugati szélén nyugat-dél-nyugatról kelet-éjszak-kelet 
felé csapnak s általában 10—30 fokkal éjszak-éjszak-nyugat felé dőlnek ; 
helyileg, jelesen azon a tájon, a hol a nevezett ősmészkőtelepek előfordul
nak, meredek rétegdölés mutatkozik. — A prelukai kristályos kőzetek nyu
gat felé meglehetős menedékesen merülnek az erdélyi éjszaknyugati Határ
hegységnek csatlakozó, sokkal ifjabb, világosan üledékes lerakódásai alá; 
ennek következtében az előbbiek a jrrelukai hegysziget nyugati oldalán a 
a Lápos bal mellékágaiban völgynek fölfelé általában jó darabig fölfelé ké
pezik a völgyek fenekét, míg a választó gerinczeken, közel a Lápos-szur- 
dokig, már a nevezett, sokkal ifjabb üledékes rétegek által vannak fedve.

Már tavali jelentésemben említém, miszerint az éjszaknyugati Erdélyi 
Határhegység óharmadkori rétegvonulata a tavai vizsgált czikói kristályos 
palasziget keleti oldalán nagyjában lapos, antiklinalis boltozattá gyürődik 
össze, melynek a hegység csapásával megegyezőleg kelet-éjszak-keletnek 
irányult tengelye körülbelül Gaura helységen vonúl át s mely a részletes
ségben igen számos nagyobb-kisebb vetődés által nagy számú nagyobb 
vagy kisebb rögökre van szétdarabolva. Ez a rétegboltozat ugyanazon 
irányban s ép olykép belsőleg eldarabolva, az ezidén vizsgált vidéken a 
prelukai hegyszigethez vonúl, hol ennek kristályos kőzeteihez csatlakozik. 
Az éjszak felé a Szamosba és kelet felé a Láposba torkoló vizek mély és
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tágas völgyrendszert vájtak ki .ebben a rétegboltozatban, annyira, hogy 
ennek középső részében a felsőbb rétegosztályzatok csak foszlányokban 
maradtak meg a völgyeket-elválasztó emelkedések magaslatán.

A nevezett vetődesi repedések, melyeket jelenleg már a Határhegység 
nagy régiójában követtünk, a hegység csapásához viszonyítva, részint in
kább hossz-, részint inkább harántos repedések; kétségtelenül látható, mi
szerint uralkodólag bizonyos főcsapási irányokat követnek, tudniillik a 
nyűgöt dél-nyugati, a csaknem nyugot-keleti, úgy mint az ezekre inkább 
harántos éjszak-éjszak keleti csapási irányt. Minden esetre igen nevezetes és 
figyelemre méltó az a körülmény, hogy ép ezek az irányok azok, melyek a 
szomszédos nagybányai trachytikus ércztelér rendszereinek csapásában 
uralkodnak. Vajon létezik-e itt tényleg genetetikai kapcsolat, erről a vizs- 
gálások mai állásánál puszta gyanításnal több nem mondható, biztosabb 
alap ezen úgy mint más, a hegység tektonikáját illető érdekes kérdések 
megfejtésére csak akkor várható, ha majd az éjszaknyugati Erdélyi Határ
hegység keletiebb részei is földtanilag részletesen át lesznek vizsgálva. 
Most csak a figyelmet akartuk fölhívni arra a viszonyra, mint új ténye
zőre, mely amaz említett vetődések lehetőleg pontos térképezésének fontos
ságát fokozza; az utóbbi természetesen csak igen fáradságos és lassanként 
haladó munka által érhető el.

II. Felső kréta-rétegek. A fennevezett rétegboltozat tengelybeli ré
szén, annak legmélyebb feltárt pontjain, a Lápos-szúrdok közelébenButyásza 
környékén, valamint tovább délnyugotra, agaurai völgyben Gaura legdéliebb 
házai mellett, a vidéken eddig ismeretlen, másodkorbeli képződések neveze
tes előfordulására akadtam, tudniillik kövületeik szerint kétségtelenül a felső 
krétához tartozó rétegekre. Mindkét helyen csak csekély tért foglalnak el a 
felszínen, s bár őslénytani tartalmuk is csak silány, kövületeket tartalmazó 
krétarétegeknek e vidéken való előfordulása, közel a Kárpátok fővonulatához, 
már általában fontos és különös figyelemre méltó. Butyásza mellett, a falu
tól északra, a Lápos-szurdok több bal mellékágában bukkannak a felszínre, 
A kérdéses rétegek itt, lapos fekvésben, a prelukai hegysziget nyugati szé
lének a fedüben levő kristályos kőzetei és az óharmadkori rétegsorozatnak 
a fekűben következő legmélyebb osztálya, az eoczén alsó tarka agyag-, 
konglomerát- és homokkő-csoport közt fordulnak elő. A gaurai völgyben, 
hol szintén az utóbbi eoczén retegek alatt merülnek fel, ezek a legmélyebb 
feltárt képződések. Az országúton Kis-Nyiresről Gaurára haladván, ezt az 
utóbbi kréta-előfordulást átszeljük. A kréta-rétegek ezen a helyen a réteg
boltozat déli felében fordúlnak elő ; délnyugat felé dőlnek. A Valia Mori 
és a váraljai völgy egyesülésénél kezdenek a felszínre emelkedni, egy da
rabig völgynek lefelé, éjszaknak, a völgylejtők alját alkotják, míg végre 
Gaura első házainál az előbb említett hosszvetődések egyike által azon 
irányban hirtelen eltűnnek a felszínről.
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Az említett krétaképződések kőzettanilag a kárpáti homokkőképződé
sek habitusával bírnak: csillámban bővelkedő, sötét-szürke, a légbeliek 
behatása alatt könnyen széthulló, többe-kevésbbé homokos, palás agyagból 
és szintén sok csillámpikkelykét tartalmazó, kemény, világosabb, homokos 
márgák és mészkötő szeres homokkőből állanak; az utóbbi kőzetek részben 
rendes padokat, részben pedig a csillámos agyagban behelyezkedett, sza
bálytalan, kisebb-nagyobb lencseszerű tömegeket alkotnak. Azonban a ru- 
disták, melyek krétarétegeinkben előfordulnak, ezeknek palaeontológiailag 
még a déleuropai krétaképződések jellemét kölcsönzik

A szóban forgó krétarétegek kövületekben általában igen szegények, 
csak Butyászánál, szorosan a krystályos alaphegység mellett, helyenkint 
némileg gyakrabban tartalmaznak rudista-maradványokat; de ezek csak 
nehezen válnak ki a kemény kőzetből s azonfelül ebben már többé kevésbbé 
töredékes, erősen erodált állapotban fordulnak elő, úgy hogy igen nehéz 
belőlök közelebbi meghatározásra alkalmas anyagot kapni. Legnagyobb
részt csak töredékek találhatók, melyeken a valódi rudisták héjának külső 
rétegére jellemző rostélyszerű szövegen kívül alig vehető ki több. Azonban 
mégis sikerült legalább egy jobb példányt találnom, melyet tüzetesebben 
megvizsgálhattam. Ez a példány több összenőtt egyénből álló Badiolit 
(Bayle értelmében), mely a délfranczia turon-kréta bizonyos szintájának 
egyik vezérlő alakjával, a Radiolites cormi-pastoris, Df.sm. sp.-szel vagy 
azonos, vagy ehhez legalább igen közel álló s akkor új fajhoz tartozik. Pél
dányunk külsőleg s, az alsó héjnak kikészített harántmetszete szerint, bel
sőleg is az idézett franczia alak legfontosabb bélyegeit mutatja, csak hogy 
a héj külső hosszbordázata a héj uralkodó részén, a mennyiben ez a már 
erősen kopott példányomon kivehető, sűrűbbnek látszik, mint a franczia 
alakon. Egyelőre, míg több és jobb anyaggal nem rendelkezem, alakunkat 
csak Radiolites cfr. cornu-pastoris, Desm. sp. jelöléssel sorolhatom fel.

Azonkívül az ezidei területem krétarétegeiben még egy nagy, igen 
lapos, központos redőkkel ellátott Inoceramus sp., valamint nehány mol- 
lusca- és egy echinida-maradványt találtam; azonban nagyobbrészt alig 
határozhatók meg tüzetesebben.

E leletek alapján bizonyos, hogy a tárgyalt krétarétegek korukra nézve 
a gosau-rétegekhez igen közel állanak. Kőzetminőségükben is emlékeztet
nek keleti Magyarországnak tovább dél felé levő részein s délnyugati Erdély
ben ismert gosau-rétegekre, melyekhez az éjszaknyugati Erdélyi Határhegy
ség déli részében, Zilah mellett, a Meszes kristályos paláin elszigetelten 
előforduló aprócska krétarészletek, hippuritjeik jellemző társasága szerint, 
kétségtelenül tartoznak. Azonban az ezidén megfigyelt kréta előfordulásaink 
kövületei, a mennyiben eddig láthatom, nem egyeznek meg a gosaui ala
kokkal. Míg a zilahi krétarészletek a gosau-rétegek és a délfranczia «Pro- 
vencien»-nek (Bayle 4-ik rudista-szintájárnak) jellemző Hippuritjeit nagy
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mennyiségben tartalmazzák, addig az új kréta-előfordulásoknak egyetlen 
közelebb meghatározható rudista-faja, a Radiolites cfr. cornu pastor is, kissé 
mélyebb geológiai szintájra látszik utalni, mivel az összehasonlított franczia 
faj tudvalevőleg Dél-Francziaország «Etage Angoumien»-jének (Bayle 3-ik 
rudista-szintájának) egyik legjellemzőbb alakja.

III. Eoczén- és oligoczén-képződések. Az éjszaknyugati Erdélyi Ha
tárhegység ezidén vizsgált területének főrészét a nevezett hegység változa
tosan tagozott óharmadkori rétegsorozata alkotja. Ez a rétegsorozat nagy
jában egészen hasonló minőségben folytatódik területem keleti széléig, 
mint a tavai fölvett szomszédos vidéken. Itt is ugyanazon szabályosan 
egymásra következő képlettagokból áll, nevezetesen, alulról fölfelé :

1. Eoczén alsó tarka agyag, konglomerát és homokkő-csoport, durván 
rétegzett, kövületek nélkül, az éjszaknyugat erdélyi eoczén a Számos-áttöré
sen Zsibó mellett hatalmas vastagságban feltárt legalsó rétegcsoportjának 
folytatása; talán már alsó eoczén. -— E fölött biztosan a középeoczénhez 
tartozó rétegcsoport következik, számos tengeri kövülettel, t. i . :

2. A Rákóczy-csoport felsőrésze, alján a Nummulites perforata-réteggel, 
fent a Rákóczy-homokkővel végződve. Már tavali jelentésemben említém a 
szomszédos vidéken észrevehető befolyását erősebb áramlásoknak és a szer
ves élet fejlődésére kedvezőtlen körülményeknek a szóban levő rétegcsoport 
lerakodása alatt. Ez a befolyás a vizsgált Határhegység külső, éjszaki régió
jában még fokozódik s jelesen a két határoló szintájt is illeti, mi által az 
egész rétegcsoportnak a fekü és fedübeli két rétegcsoport iránt való elhatá
rolása ott nehézséggel jár s helyenkint bizonytalanná válik. Az alsó num- 
mulit-szintáj abban a régióban eltűnik s helyenként a Rákoczy-homokkő 
is megváltoztatja minőségét és nem tűnik ki világosan; ellenben kelet felé, 
Butyásza és Kis-Buny környékén, az utóbbi ismét mészben bővelkedőbbé 
válik, bőséges miliolideákat tartalmaz s inkább azt, az eoczén felső durva- 
mészliez hasonló minőséget ölti, melyet ez a szintáj a Határhegység vonu
latának déli részében és Kolozsvár vidékén mutat. Ebből kitűnik, hogy 
tulajdonkép ez a durvamészszerü kiképződés a normális kiképződése a szó
ban levő szintájnak az éj szaknyugat-erdélyi eoczénben.

3. Turhuczai rétegek, ugyanazon változott minőségben, durván réteg
zett, kövület nélküli agyagból és durvás homokkőből alkotva, mint a tavai 
vizsgált vidéken.

4. Kolozsvári durvamész-csoport, alant homokosabb, fent tisztább 
márgás és meszes; kövületei alapján szintén még a közép-eoczénhez 
tartozik.

5. A mediterrán priabonai szintáj at vagy a barton-emeletet a kolozs
vári durvamész fölött következő Nummulites intermcdia-márga képviseli. 
Lágyabb, palás agyagos márga és keményebb mészmárga-padok váltakozá
sából áll. Ez a felső eoczén nummulit-szintáj az idei területem legnagyobb



FÖLVÉTELI JELENTÉSEK. 27

részén csak gyengén van kifejlődve s a hegység külső, éjszaki részében 
nagyobb tereken át elvégre szintén végkép eltűnik. — Az ójszaknyugat- 
erdélyi barton-emelet felső szintája, a brédi márga, a Határhegység ezidén 
vizsgált részén ép úgy mint a tavaliban, nem mutatható ki.

A mészben bővelkedő, kövületeket tartalmazó tengeri rétegeknek ösz- 
szesencsak 80— 120 lábnyi vastag sorozata, mely lent a még közép-eoczén 
kolozsvári rétegekkel kezdődik s mindenütt meredek partokkal emelkedik 
ki, fölfelé

6. a már oligoczén hajai mészszel végződik; uralkodólag kemény, 
lithothamnium-, korái-, miliolidea- és főleg a felső padokban bőséges pu- 
hány-maradmányokat tartalmazó, részben oolithos mész; nehány ölnvi 
vastagsággal igen állandóan tart el mind a rétegboltozat csapásában, mind 
erre harántosan. Főleg a felső fekveteiben, hasonlókép mint Kolozsvár 
vidékén, úgy itt is, igen gyakran fordulnak elő benne reczés nummulitek, 
melyek a bartonbeli intermedia-márgában uralkodó két fajtól nem látsza
nak különbözni; jelesen a lencseszerü alakéNumm. Fichteli,M cm .)helyen
ként tömegesen mutatkozik. Ezért kinn nagyon kell ügyelni a társult kö
vületekre, hogy a mélyebb bartolibeli emelettel való összetévesztéseket 
kikerüljük.

A hójai rétegek itt, valamint a szomszédos előbb vizsgált vidéken tisz
tán tengeri jellemüek s fajokban sokkal gazdagabb faunát mutatnak fel, 
mint a Határhegység középső és délnyugati részén, melyeket azelőtt fölvet
tem, hol helyenkint már félig sósvízi alakok is együttesen fordulnak elő. 
Faunájuk nagyon emlékeztet a bordeauxi medencze asterias-mészkövének 
faunájára, mi nemcsak a két lerakódás közel összevágó korával, hanem 
bizonyára igen lényegesen és igen hasonló faciesbeli kiképződésével áll 
összefüggésben. A legnevezetesebb s részben leggyakoribb alakok közül, 
melyek a hójai mészben a nevezett vidéken előfordulnak, a következőket 
sorolhatom fe l: Pectunculus angusticostatus, Lmok, Cardium anomale, Math. 
Lucina globulosa, Desh., Venus Aglaurae, Brongt., Psgmmobia Hallowaysii, 
Sow., Turbo Parkinsoni, Bast., Delphinula Scobina, Bast., Turritella aspe- 
rulata, Brongt.

7. Révkörtvélycsi félig sós- és édesvízi rétegek. A következő ifjabb oli
goczén helybeli szintáj, melyet a zsibóvidéki Számos-szelvényben oligoczén 
alsó félig  sósvízi rétegek (O2) nevén különböztettem meg(Földt. Közi. 1879. 
195. lap), az idén vizsgált területen is igen állandóan követi a közvetlen 
feküjét képező hójai meszet s ettől a hegység ezen éjszakkeleti részében 
élesen elkülönül. Daczára csekély, csak nehány méterre rugó vastagságá
nak, aránylag meglehetős nagy kiterjedésben bukkan a felszínre, hol lapos, 
rendesen rosszúl feltárt talajt alkot. Csak félig sósvízi kövületeket tartalmaz, 
jelesen Cerithium margaritaceum, Brocc., Cer. plicatum, Brug., Cyrena 
semistriata, Desh. maradványait, valamint helyenként tisztán édesvízi esi-
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gákat is, de a szintáj itt általában sokkal szegényebb kövületekben, mint a 
hegység déliebb részeiben. Főleg agyagból és szénpala, és palás barnaszén 
vékony telepeiből, részben barna homokkőből is á ll; délkelet felé, Kis-Buny 
vidékén a szintáj alján egy sötét édesvízi mészkőpad mutatkozik, Planorbis- 
és Iywi7M62«s-maradványokkal. Barnaszénnyomok, melyek ebben a szintáj - 
ban a határhegység középső részeitől fogva éjszakkelet felé folyvást követ
hetők, a vizsgált vidéken is igen állandóan figyelhetők meg, de a hol 
feltárások vannak, ott a telepek szintén csak kevéssé vastagnak és azonfelül 
igen palásnak mutatkoznak. Az irodalomban már régebben említett szén- 
kibukkanások Hovrilla, Csőit és Berkeszpataka vidékén, melyeken a nagy
bányai bányakincstár részéről ezelőtt valami húsz évvel bányászati kuta
tások eszközöltettek, ehhez az oligoczén szintájhoz tartoznak. — Jelenleg 
már kétségtelenül látható, miszerint ez a tárgyalt helybeli szintáj azonos 
azon édes és félig sósvízi rétegekkel, melyeket Stäche az idei területemhez 
már közel délkeletre levő pontról, a Szamospartról Rév-Körtvélyes mellett 
a «Geologie Siebenbürgens »-ben ismertetett meg legelőször.

A szóban volt félig sós- és édesvízi szintáj, mint rendesen, úgy itt is, 
szoros áthidaló kapcsolatban van

8. a fölebb következő oligoczén-szintájjal, a Számos-szelvényben 
puhányokban bővelkedő oligoczén felső  tengeri rétegeknek nevezett szintájjal, 
melyben ismét a tengeri jellem praedominál. Az idei területen is kemény 
mészmárga és lágyabb agyagmárga és agyagpadok váltakozásából áll; a 
szintáj rendes kövületei szintén mindenütt bősésegesen fordulnak elő s 
részben valóságos kagylópadokat alkotnak; az uralkodó tengeri fajok mel
lett félig sósvízi alakok is, nevezetesen az egész oligoczénben elterjedt 
Cerithium margaritaceum, C.plicatum  és Cyrena semistriatci, nem jelenték
telen szerepet játszanak, s némely közbehelyezkedett padokban, jelesen a 
szintáj alsó részén, ezek uralkodnak. — Rövidség kedvéért ezt a helybeli 
szintájt a Szamos áttörésén Zsibótól nem messze levő Csokmámy helység 
szerint nevezhetjük el, hol e szintájnak különös szép kövületlelhelyei van
nak. — A következő szintáj,

9. a még a közép-oligoczénhez tartozó nagy-Mondái halpikkelyes pala 
és fehér márga, a legifjabb oligoczén-képződés, mely területemen meg
figyelhető, de csak a rétegboltozat déli szárnyán mutatkozik, míg ennek 
középső részén és éjszaki szárnyán a 7. és 8. alatt felsorolt rétegek a leg
felsőbb oligoczén-rétegek, melyek a fölszinen láthatók.

IY. Neogén-lerakódások. Az óharmadkori rétegek a Határhegység 
éjszaki lejtője mentén menedékesen merülnek azon neogén-lerakódások 
alá, melyek az éjszak felé következő nagybányai öblöt betöltik. A neogén- 
lerakódások a hegység eresze hosszán nagyjában szabályosan vonulnak 
éjszakkelet felé s laposan, 8— 15 fokkal dőlnek a hegységtől az öböl bel
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seje felé éjszaknyugatnak; a hegységtől távolabb a rétegdőlés mindinkább 
laposabbá válik.

A hegység belsejétől harántosan a dombvidékre haladva, az óharmad- 
kori képződések fölött közvetlenül felső mediterrán-rétegek következnek, 
azután, külső, keskenyebb övben, szármáti és végre pannoniai (congeria) 
rétegek, mely utóbbiak a dombvidéken, a nagybányai trachyt-hegység 
szegélyéig, idei területem határán túl, alkotják a legmélyebb rétegeket, 
melyek ott a felszínre érnek. E három emelet egészen hasonló minőséget 
tart meg, mint a szomszédos vidéken, melyet tavali jelentésemben vá
zoltam.

A felső mediterrán főleg részint tisztább, részint többé-kevésbbé 
homokos, agyagos és márgás kvarcz-andesit-tuffából és meszes padokból áll. 
Az utóbbiak tele vannak lithothamniumokkal, bryozoákkal és a lajtamész- 
facies egyéb kövületeivel, ezek közt sok szembeötlőbb, jellemző faj, neve
zetesen Pederi latissimus, Brocc., P. Leithajanus, Partsch, P. aduncus, 
Eichw., Clypcaster acuminatus, Desor. — Az emelet a csapás menetén 
éjszakkelet felé meszesebbe válik; az emelet tetején levő meszes rétegen 
kívül, melyet már tavairól ismerek, a gaurai völgytől K. felé még néhány 
egyéb lajta-mészszerü pad ékül a tuffa-rétegek közé. Némely helyen, 
jelesen a czikói és prelukai palasziget közt levő tér közepén :— hol a medi
terrán tovább dél felé nyúlik a Határhegységbe — a gaurai és nagy-kört- 
vélyesi völgy közt, a felső mediterránnak még valamivel mélyebb rétegei 
bukkannak ki, melyekben a kvarcz-andesit-anyag inkább háttérbe szőrül 
s agyag és márga uralkodnak; de ezek a rétegek is jellemző felső medi
terrán-kövületeket tartalmaznak s szorosan is függnek össze a tuffa-összlet- 
tel. Legalul ezen a tájon még egy kétségtelenül ugyan ehhez az összlethez 
tartozó durvás, agyagos konglomerát-réteg is tűnik fel, mely trachytos 
anyagon és kvarcz-görelyeken kívül sok, fejnagyságot elérő tömböket tar
talmaz azokból a különböző keményebb óharmadkori kőzetekből, melyek 
a környéken előfordulnak, valamint gneiszből és csillámpalából, mely 
utóbbiak már csak némi távolságban bukkannak a felszínre. Ezt a réteget 
nagyobb kiterjedésben több helyen figyelhetjük meg Durussa környékén, 
valamint még tovább dél felé, a Gyalu Margini nevű hegy tetején; az első 
helyen a fedőjében következő felső mediterrán-tuffa-rétegekkel van össze
kapcsolva, az utóbbin pedig mint magányos részlet fordul elő.

A szármáti rétegek csak csekélyebb vastagságban bukkannak a felszínre. 
A mészpadok, melyek tovább nyugat felé az emelet alsó részén mutatkoz
nak, a gaurai völgytől keletre eltűnnek, míg ellenben a trachyt-anyag 
nagyobb szerepre jut. Az emelet azon a vidéken igen egyenesen rétegzett 
agyag*> márgás- és trachyt-tuffás fekvetek váltakozásából áll. Makroskopiai- 
lag észrevehető kövületek itt már ritkák, ezek közül csak a Syndosmya 
reßexa, Eichw. sp., tehát egy oly fajnak lenyomatait találtam, mely a



magyar medencze szármáti rétegeiben igen elterjedt; a szóban levő vidé
ken némely fekvetben meglehetős gyakran fordul elő.

A pannoniai emelet ezen a vidéken szintén csak szűkében van a 
kövületeknek. Az alján előforduló ostrakódás-agyag, mely ezidei terü
letemen is folytonosan követhető, igen kedvező segédeszközt szolgáltat 
az emelet térképészeti különválasztására. Fölebb az emelet homok- és 
többé-kevésbbé homokos agyag-rétegek váltakozásából áll, mely vidékünkön 
kövületekben igen szegény.

V. Diluvium és Alluvium. A Szamos és Lápos folyó közt levő terü
leten terjedelmes és typusos alkotásit, alúl kavics- felül sárga agyagból álló, 
folyók lerakta lejtőfokok borítják a pannoniai rétegeket annyira, hogy ez 
utóbbiak a Határhegység kis távolságától fogva már csak összeszorúlt 
kiterjedésben bukkannak a felszínre a völgybevágások mentén, a lejtők 
alján. Ezek a lejtőfokok szemláthatólag szoros összeköttetésben állanak a 
jelenlegi folyó-rend szerhez; csak magasabb fekvésüknél fogva számítom a 
diluviumhoz. Palaeontológiai bizonyítékok erre a nézetre persze eddig még 
hiányzanak.

A jelenkor képződései közűi a térképen megkülönböztettem a mostani 
völgyek fenekének alluviumát, továbbá egy igen jelentéktelen jelenkori 
mésztuffa-előfordulást a Határhegységben a Valia Móriban Gaura és Kis- 
Nyires közt.

Megakarom még említeni, hogy a Határhegység előbb említett rész
letes vetődései a hegység mentén levő felső mediterrán-rétegeket is bebizo- 
nyíthatólag áthasítják és szétvetődik; a szármáti rétegekre nézve ez már 
nem mutatható ki világosan.
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Matyasovszky Jakab-tói.

Az 1882-ik évi nyár folyamán a Bükk-Hegység, illetőleg azon terü
let földtani fölvételével bízattam meg, mely vidék az Mß jelű speciális, 
1 : 144,000 méretű, térképen van ábrázolva, azzal a megbízással, hogy ha 
a nevezett vidék földtani átkutatását idejekorán befejezném, a Sebes-Körös 
völgyében folytassam az általam az előbbi években a Réz-Hegységben 
megkezdett földtani fölvételt. A Bükk-Hegység földtani fölvétele szintén 
folytatólagos volt, minthogy a nevezett hegység déli, kisebb része a múlt 
évben elhunyt Stürzenbaum József segéd-geológus által már az 1879-ik és 
1880-ik évi nyarak folyamán fölvétetett.


