
3, Boros-Jenő, Apatelek, Buttyin és Beél környékének geológiai 
viszonyai a Fehér-Körös völgyében,

Jelentés az 1886-ik évi földtani részletes fölvételekről.

Dr. Pethő Gyulától.

1886 nyarát ismét a Feher-Körös völgyében töltöttem, valamivel 
előbbre haladva abban a munkában, melyet átalános körvonalokban a 
megelőző év (1885.) fölvételi terve szabott elém. Az idénre a M. kir. Föld
tani Intézet Igazgatóságától azt az utasítást vettem, hogy a Fehér-Körös 
völgyében tavaly megkezdett fölvételeimet folytassam legnagyobbrészt az 
Lio (Buttyin és Bél) s kisebb részben az ettől délre eső L u  (Lippa és 
Tótvárad) valamint a keletre hozzá csatlakozó Mio (Rézbánya és Hal- 
mágy) 1 : 144,000-es mértékű osztálylapok területén.

Ehhez képest a fölvételi időszak legnagyobb részét arra fordítottam, 
hogy legelőbb is az Lio jelű osztálylap nyugoti részétől kelet felé haladva, 
fölvételeimmel addig nyomuljak elő, mig a múlt évben átvizsgált területet 
el nem erem, Munkálkodásomat ott kezdtem, a hol egyrészt a Hegyes- 
Drócsa, másrészt a Pless-Kodru észak-nyugoti és illetve délnyugoti ki
ágazásainak, miután lassanként dombos vidékké törpültek, a nagy magyar 
Alföld felé, Arad- és Biharmegye határos részein hirtelen végok szakad.

Kiindulásom pontja Apatelek volt, a honnan Boros-Jenőre mentem 
át, s innen északra a Töz folyóig terjedő lapályt, kelet és délkelet felé Bok- 
szeg (régebben Bogszeg) és Monyoró (régi nevén Mogyorós) határát jártam 
be. Később Buttyinba költöztem, a honnan legjobb alkalom kínálkozott a 
város környezetén kívül nyűgöt és északnyugot felé Berza, Algya (Algyest), 
Vajdafalva (Vojvodjen) és Hódos környékének az átvizsgálására. Buttyintól 
dél felé egyébiránt Felménesig eljutottam, de inkább csak gyűjtés végett, 
hogy majdan annál gazdagabb anyag álljon rendelkezésemre ennek a 
helynek régebb idő óta ismeretes mediterrán faunájából; míg a térké
pezéssel délfelé csak kevéssel a kujedi nagy erdőn túl haladtam. Időközben 
Boros-Sebesen is töltöttem nehány napot múlt évi fölvételeim némely 
pontjának újra bejárása végett. Végül pedig Beélbe költöztem át Bihar- 
megyébe, a honnan a Beél és Karánd közé eső Hosszú Mái hegyet, a Beéltől
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délnyugotra elterülő nagy Lankai erdőt, a tőle keletre húzódó Galaló erdő 
legnagyobb részét s Árkus és Nyermegy környékét jártam be. A fölvett 
terület nagysága 6V10 négyszög mérföld, vagyis 351-04 négyszög kilométer.

Szeptember 7-ikén Beél környékén befejeztem fölvételeimet s Buda
pesten át Zala-Egerszegre utaztam, hogy megbízásomhoz képest a zala- 
megyei Alsó-Nemes-Apáthi község közvetetlen közelébe eső Bötefa pusztán 
megásassam azt a helyet, a hol nehány héttel azelőtt igen becses dinotherium- 
maradványokát,úgymint fogakat,állkapocs- és szárcsont-töredékeket találtak 
egy partoldalban. Erről a munkálkodásról más helyen fogok számot adni.

Szeptember utolsó harmadát a szerém-megyei Fruska-Gora hegy
ségben töltöttem, főkép azért, hogy a Cserevitz környékén előforduló felső- 
krétakori rétegek faunájából a M. kir. Földtani Intézetnek erről a helyről 
származó, már eddig is fölötte érdekes anyagát újabb gyűjtésekkel gyara
pítsam. Sajnálattal kell kijelentenem, hogy ezen a helyen a vízjárások 
rombolásai következtében az előbbieknél kedvezőtlenebbek a feltárások és a 
rossz időjárás miatt nem jutottam olyan sikeres eredményre a minővel 
magamat eleve kecsegtettem.

Minthogy múlt évi jelentésemben* átalános körvonalakban már jelle
meztem a Fehér-Körös völgyének azt a szakaszát, melyben ezidei fölvéte
leim is folytak, ez alkalommal csak röviden ismertetem meg a bejárt vidék
nek egyes pontjait és képződményeit, s az egész területnek kapcsolatos és 
rendszeres megismertetését akkorra hagyom, ha a két évi fölvételek folytán 
közbe-közbe még kimaradt területeket szintén bejártam s a következő 
nyári campagne alatt a munkában levő osztálylap fölvételét egészen be
fejezem.

Ezidei fölvételeim területe a régebbi 1 : 144,000-es mértékű katonai 
részletes térképeknek az Z/io jelű (Buttyin és Beél környéke néven 
ismeretes) osztálylapjára esik. Az L n  és az Mio osztálylapok területére 
az idén nem jutottam el. Az osztrák-magyar monarchia újabb, 1 : 75,000-es 
mértékű részletes foktérképeiből a jelzésű osztálylap** (Boros-Jenő
és Buttyin környéke) foglalja magában a szóban levő területet s az ezen 
lapnak megfelelő, négy darabból álló, 1 : 25,000-es mértékű, eredeti fel
vételi lapokból az idén a következő három lap szolgált fölvételeim topo
gráfiái alapjául:

* A Fehér-Körös völgyének harmadkon képződményei a Hegyes-Drócsa és a 
Pless-Kodm között. (Jelentés az 1885. évi geolog. részi, fölvételekről.) A magyar kir. 
Földtani Intézet Évi Jelentése 1885-ről, 93—128. 1.

** Még nincs kiadva.
A m. Mr. földtani intézet évi jelentése 1886-ról. 6
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20. zóna 
XXYI. rovat E N y,^20. zóna 

XXYI. rovat DNy és — , zóna 
XXVI. rovat DK.

E háromból az ÉNy-i lap fölvételét egészen, a DNy-i lapét pedig 
negyedrészben végeztem el; míg a DK-i lap területén, a tájékozódó 
kirándulásokat ide nem számítva csupán Buttyin környékét jártam be, 
múlt évi fölvételeim határáig. Megjegyzem egyszersmind, hogy a DNy-i 
lapnak ugyancsak délnyugoti negyedén, Taucz és Duúd környékét L óczy 
Lajos műegyetemi tanár, intézetbeli volt tagtársunk, vette föl, minthogy ez a 
terület szorosan hozzákapcsolódik az ő megelőző évi fölvételeihez. Taucztól 
északra Silingyiáig s onnan nyugotra Kurtákéi' felé a Csiger patak (régebben 
Csík-ér) képezte fölvételeink természetes határát.

A föntebbi lapokon kívül fölvételeimnek egy kicsiny darabja a szom
s z é d o s j e l ű  1 : 75,000-es mértékű osztálylapra is átcsapott, mint
hogy az apatelek-mokrai trachittufa hegy legnyugotibb részlete már arra 
esik. Ezt a területet az 1 : 25,000-es méretű térképeknek xxy -- ÉNy - i 
lapja foglalja magában.

Geológiai viszonyok.

Az 1886 nyarán bejárt területen kevés kivétellel ugyanazok a kép
ződmények szerepelnek, a melyeket tavaly már bővebben ismertettem. Az 
idén azonban az alaphegység fillitjét sehol sem találtam meg s igy kizárólag 
harmadkori és pedig idősebb és ifjabb neogénkorú, valamint diluviális kép
ződmények szolgáltatták tanulmányaim tárgyait. De ezek között a múlt 
évben megismert képződményekhez egy űj elem is járult, az ifjabb neogén 
vagyis felső-plioczénkóri durva kavics, mely a múlt évi, a Fehér-Körös jobb 
partján elhúzódó területen nem fordul elő, míg itt a balparton, több helyen 
oly jellemző alakban, oly bőven és a homokkal oly szoros kapcsolatban 
található, hogy a kettőt elválasztani nem lehet. Ellenben a jobb parti 
diluviális kavics, mely túlnyomólag durvább és finomabb szürke kvarczitból 
való, e halparti részen sokkal kevesebb s vele elegyesen más anyagok, 
ú. m. különféle színváltozatú kvarczkavics és kvarczos fillitrögek görgetegei 
találhatók.

A bejárt és térképezett terület geológiai képződményei ezek szerint a 
következők:

1. Trachit, illetőleg hipersztén-andezit és ennek tufája.
2. Szármát emelet. (Cerithium-mész.)
3. Pannóniái emelet: márga, homokos márga, homok, kavics és kavi

csos agyag.
4. Diluvium: babérczes sárga agyag, nyirok, kavics és homokos agyag.
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5. Alluvium: átmosódott nyirok, zsombékos talaj, vízhordalékok.
Az előfordulás viszonyait tekintve hipersztén-andezitkitörés csak két 

helyen található, az apateleki Rákóczy-hegyen s a tőle legnyugatra eső 
dombon, és a Hosszú-Mái keleti oldalán. E kőzetnek tufája, a mit rövidség 
okáért csak trachittufának nevezünk, szintén csak e két helyen, Apatelek
nél és Beéltől keletre alkot nagyobb komplexusokat. Amottamokrai hegyet, 
emitt a Hosszú-Máit s a Galaló erdő és környéke altalaját.

A szármáikon eerithium-mész csupán kis foltokban s kevés helyütt 
fordul elő. A panonniai emelet képződményei jelentékeny részét képezik az 
altalajnak, de a területnek nyugoti részén csak alig vagy épen nincsenek 
feltárva, míg ellenben a keleti részén, a hol a térszínt mélyebb völgyek és 
vízmosások szeldelik, számos és elég változatos feltárásaival találkozunk. 
A diluvium képződményei között erősen túlnyomó a sárga babérczes agyag, 
mely nagy területeket vastagon elborít, elannyira, hogy az alatta fekvő 
congéria tartalmú pannoniai rétegek teljesen rejtve maradnak, hozzáférhe
tetlenek. Yégül az alluvium, mely folyók mentén rendes kísérője a régibb 
képződményeknek, a nyugoti részen szinte túlnyomóvá válik, a mennyiben 
a Fehér-Körös és a Töz közét egészen elborítja, de sőt a Körösön innen is, 
s a Tözön túl is még nagy darabon kicsap.

I. Apatelek köv Jiyékéi% a legnagyobbrészt trachit-, illetőleg 
hipersztén-andezittufákból álló Apatelki vagy Mokra-Mono-hegy uralkodik. 
E hegy az előtte észak, nyűgöt és délnyugot felé elterülő síkságból (mely
nek tengerszín fölötti magassága 110— 118 m/) hirtelen kiemelkedő gátnak 
látszik, különösen ha Magyarád felől jőve megpillantjuk. Főtömege 
ÉNy— DK-i irányban húzódik, mintegy 4*2 'Kfnl hosszaságban. Délnyugot 
felé a Dezsőháza és Silingyia felé vonuló 170— 200 mf  magasságú dombok
kal és magaslatokkal olvad össze, míg Apatelek község északi részén hirtelen 
nyugotra fordul s még 2*5 '3%,-nyíre húzódik el, mindinkább alacsonyodva. 
E nyugoti kiágazását egy helyütt mély s mintegy 150 széles bevágás 
szakítja meg, úgy hogy legnyugotibb része, a 164 magasra emelkedő, 
Csutaria és Karaula néven ismeretes kőbányahegy s a mögötte 201 **/-nyíre 
emelkedő kúp lejtői között a boros-jenői Atzél család (ma már az egész 
uradalommal együtt Sólymost Sándor földesúr) kastélya emelkedik terje
delmes park közepén s ezenkívül még széles út vezet a József főherczeg- 
ről elnevezett malomcsatorna hidján át a boros-jenei országúira.

Az apatelki hegygátnak szinte kellős közepén emelkedik ki az egész 
komplexusnak legtömegesebh és legmagasabb része: a Rákóczy-hegy, A  
378 mj , mely a rajta 350 magasságban fakadó forrással, a Rákóczy- 
kúttal, a déli lejtője legtövében elterülő Rákóczy-szőlővel (jelenleg Atzél 
P éter tulajdona) s a nyugoti kiágazása homlokán máig is fennálló borházzal

6*
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és a tufába vájt Rákóczy-pinczével jelenleg már csak e nevek által juttatja 
eszünkbe, hogy ez a vidék valaha a dicső emlékezetű fejedelmi család 
birtoka volt.

A Rákóczy-hegy ormától délre és délkeletre vonuló s a Ü83 *^-es ki
emelkedést körülfogó darabon nagy, szálban álló, de kissé mállott sziklák 
jelzik a hipersztén-andezit eredeti kitörését, melynek kőzete lényegében 
véve ugyanazon hipersztén-andezit-tipnabs, tartozik, mint a múlt évben 
ismertetett Boros-Sebes, Laáz és Diécs határában levő kitörések. (L. az 
idézett fölvételi jelentés 100— 103. lapjain.)

E sziklák erősen össze vannak repedezve s egy-két helyen csekélyebb 
sülyedés nyomaival is találkozunk, minek következtében kisebbszerű szikla- 
szorosok képződtek és egy kicsiny odú is alakult benne. Maga a Rákóczy- 
kútnak nevezett, szabad lefolyás nélküli forrás is (ott létem alkalmával 
meglehetősen pangott s nem kellemes italú vizével) egy ilyen besülyedt 
sziklafal tövében, kicsiny töbör oldalából szivárog.

Ezekkel a sülyedésekkel nem tévesztendők össze azok a töbörszerű, 
de csak kicsiny mélyedések, melyek a tetőn nagy darabon, sűrűn elhintve 
s egymás mellett találhatók. Minthogy itt a töbörképződés föltételei teljesen 
hiányzanak, e kicsiny mélyedések leginkább emberi tanyákra emlékeztetnek 
bennünket. S ha ennek a vidéknek a históriai időkből eléggé ismeretes 
zaklatott múltjára gondolunk és tekintetbe veszszük, hogy maga Boros-Jenő 
is régente —  nagyhírű ötvös-iparának fénykorában —  nem mai helyén, 
hanem ettől délre a Rákóczy-hegy északi lejtőjén és tövében terült el, ama 
töbörszerű, meglehetős szabályos mélyedések kimagyarázására még csak a 
történelem előtti időkhöz sem kell folyamodnunk, különösen ha tudjuk, 
hogy e hegy körül elterülő síkságon nem csekély a zsombékos terület,, 
melyet csak a legutóbbi időkben kezdenek szántó művelés alá fogni.

A hegy többi részét kizárólag trachittufa képezi, melynek tömbjei sok 
helyütt kopáran kimállva hevernek a fölszínen, másutt majd hamvas szürke, 
majd sötétebb, íeketés, perjeszínű pelitbe vannak beágyazva. Néhol, külö
nösen a Rákóczy-hegytől ENy-ra eső hegyrész déli lejtőjén brecsiás- 
konglomerátos kemény padok állanak ki, melyek 15°— 20°-kal dőlnek 
DNy-ra.

A Mokra-hegy orrát képező, fentebb már megemlített Csutaria vagy 
Karaula kőbányahegy, melyet a főtömegtől mély bevágódás szakít el s 
ennélfogva egészen önállóan kiemelkedő tömegnek látszik, legnagyobbrészt 
szintén tufából áll, de déli oldalában és tetején, szálban álló hipersztén- 
andezit bukkan elő. Ennek a megfigyelésére különösen kedvező körülmény 
az, hogy az arad-csanádi egyesült vasutak (előbh arad-körösvölgyi vasút) 
igazgatósága kőbányát nyitott a hegynek ebben az oldalában s azzal több 
ponton feltárta. E feltárásokban azt látjuk, hogy a hegy alapját képező
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trachittufát egy 8— 10 ™j vastag láva-ár borította el, melyet később részben 
ismét tufa takart be. A felső (3-ik) bánya egy helyén a tufa és a kitörésbeli 
hipersztén-andezit között éles határvonal látszik, melynek tanúsága szerint 
a lávaréteg csapása ÉENy— DDK-i irányú, dőlése pedig KÉK felé 25°. Egy 
más helyen a tufa és a lávaréteg közötti éles határvonal 30°-os szöget képez 
a vízszintessel.

E kőbánya anyagát a M. kir. Földtani Intézetnek az 1885. évi országos 
kiállítás alkalmából készült lcözet-katalogiisa* (84— 85. lap) már ismertette, 
s róla a következőket mondja:

Petrografiai jelleme: Augit- (Anorthit-) Andezit. Igen szilárd tömött 
kőzet. Keménysége: 6. Egy köhdeczim. nagyságú darab súlya (két külön
böző példány átlagát véve) 2*84 kilogramm. Színe sötétszürke. Jól meg
munkálható és fényesre is csiszolható.

E meghatározást jelenleg némi részben módosítanunk kell, ameny- 
nyiben azóta kiderült, hogy a régebben átalában augitnak tekintett alkat
rész nem az, hanem a hozzá fizikailag ugyan hasonló, de lényegében véve 
mégis különböző hipersztén. Jelleme szerint tehát ez a kőzet is a föntebb 
említett hipersztén-andezit tipusba sorozandó.

A Mokra hegy tetején és lejtőin a tufán kívül igen kevés nyirok fordul 
e lő ; a szőlőkben és fölöttük némely helyen 1 rnJ s még vastagabb pom
pás, porhanyó televényföld található, melyben csak igen kevés tracliitkavics 
találkozik. A lejtők tövében a talaj felső rétegét igen szívós, száraz időben 
kőkeménységü rögekké összeálló, sötét vörösbarna, kissé homokos agyag 
képezi, melyet leghelyesebben átmosódott nyirok-nak nevezhetnénk. Ez a 
réteg a lejtők tövében, a hol legvastagabb, meghaladja az egy métert, távo
labb lassanként elvékonyodik s alatta szívós, babérczes vöröses-sárga agyag 
van, mely helyenként —  egy félbemaradt, a szőlők tövében ásott kút 
tanúsága szerint —  a 3— 4 mj -1 is meghaladja. Majd trachitkavicsos tufás 
vízbordalék, 14 m/ mélységben pedig szilárd s egészen száraz tufaréteg 
következik.

Apatelektől délre a Csík-ér vagy Csiger patak felé alluviális, kissé 
homokos agyag terül el, melynek altalaját kétségkívül zsírosabb vízjáratlan 
agyag képezi, minthogy a zsombékos területek rajta tetemes kiterjedésüek. 
Ezen a tájon a talaj sehol sincs annyira be vágódva, hogy a mélyebb rétegek 
is fölszínre kerülnének. Dezsőháza felé azonban, a hol az út délkeleti 
irányban folyvást a diluviális terrasz szélén halad, mélyebb vízmosások 
találhatók, melyekben a vöröses-sárga agyag alól, mely itt már a talaj felső 
rétegét képezi, helyenként diluviális kavics és finom trachittufás homok

* Gesell Sándor és Schafarzik Ferencz: Mű- és építőipari tekintetben fon
tosabb magyarországi kőzetek katalógusa. (A magyar kir. földtani intézet kiadványai.
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bukkan ki, mely talán már a pannoniai emelethez sorozandó. Silingyia 
község északnyugoti részén, a hol a terrasz szélén egy nagyobb vízmosást 
L óczy L ajos barátommal útközben néztünk meg, a felső vörös agyag s az 
alatta elterülő kavics és trachitgörgetegek alól trachittufás iszaprétegek 
bukkannak ki, melyek egyikében congeria- és melanopsis-lenyomatok talál
hatók. Ezeket minden valószínűség szerint a pannoniai emeletbe sorozhatjuk.

I I .  B o r o s -J e n ő  k ö r n y é k é n  észak, északkelet és kelet felé a 
térszínt mindenütt alluviális képződmények borítják, de nyilvánvaló, hogy 
ez az alluviális takaró a város közelebbi környezetében nem vastag, mert 
azokon a helyeken, a hol a Körös medre mélyebben bevágódott, felülről már 
,a harmadik vagy negyedik méterben sárga s néhol kékes agyag (1— 2 nf)  
található, ez alatt pedig rozsdasárga (talán már a pannoniai emeletbe tartozó) 
homok és hasonlóképen a várostól délkeletre is, a malom-csatorna falának 
2— 3 mf  mélységű részéből, már szintén sárga s babérczes, diluviális agyag 
kerül. A Eehér-Körös és a Töz vizétől közrefogott sík részen ellenben 
diluviális altalajnak sehol sem akadtam nyomára. Ezt a nagy, mintegy 
75— 8 0 területet többé-kevésbbé homokos, de nagyobbára mégis inkább 
nehéz és szívós (czipákás), igen kemény rögekké összeszáradó agyagos föld 
borítja, melyben igen tetemes részt foglalnak el a sásos, nádas, vízállásos s 
számtalan vak és dongó vízerektől szeldelt zsombékos területek. E nem 
régiben még nagyobbára erdőboritotta terület talaja azonban hihetőleg 
rövid időn tetemesen meg fog javulni, egyrészt mert az erdőkből folyvást 
igen sokat kiirtanak, másrészt mert a nehány év óta tartós szárazság követ
keztében lassanként az előbb megközelíthetetlen helyek is kiszikkadnak. 
Tőzegképződesekre seholsem akadtam s erre vonatkozólag tudakozódásaimra 
sem kaptam kielégítő felvilágosítást. De ha netalán mégis akadna valahol, 
leginkább a «Nádas» nevű (oláhul Szinityiu-nak nevezett) több dongértől 
táplált területen a Balta Steíani táján, a Töz közelében lehetne reményleni. 
Mélyebb bevágás, a mely az altalajról felvilágosítást adna, ezen a két víz
közi lapályon sehol sem található. A Körös partjától egy vagy másfél 
X^-nyire eső kutak 5— 8 mj  mélyek s bennök 1— 2 mj-nyi víz szokott 
lenni. Fenekükön, állítólag, homok és apró kavics található, a miből hozzá
vetőleg azt lehetne következtetni, hogy e kutak vizét a diluviális agyagréteg 
alatt elterülő pannoniai homok- és kavicsrétegek szolgáltatják, melyek 
alkalmasint a Körös medrével közlekednek.

Még feltűnőbb ez a jelenség Boros-Jenő déli részén, a hol a város 
mellett elterülő legelő itató kütjai (a Fehér-Köröstől csak 800— 900 nj  
távolban) csekély mélységüek s mindamellett igen bővizüek. így például az 
egyik igen erősen használt kétgémes kút (ökörkút) 8 *5/ paély s benne a víz
oszlop állandóan 5 magas; a másik kút csak 5 mj  mély s benne rendesen
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3— 4 mj  a víz. Mind a két kút vize kristálytiszta, friss és kellemes italú. 
Állítólag ezeknek a fenekét is homok és apró kavics képezi.

I I I .  Boros-Jenő és Buttyin között e területnek legszebb 
és legtipusosabb dilnviális terraszai vannak kifejlődve, melyeknek legalsó, 
szelíd ívben hajló szegélye, Buttyintól Boros-Jenőig, DK-ről ÉNy-felé 
haladva, 25 hosszaságban folyvást a Fehér-KörÖ3 mentét követi.

E terrasz-terület DK-i szegélyének a buttyin-kiszindiai, DNy— EK-i 
irányú tág völgyet tekinthetjük, melyben a Klecsova felől érkező Bökény 
patak malmokat hajtó vize törtet lefelé; míg ENy-i része közvetetlenül 
Boros-Jenő mögött DK-re a Bovina erdővel végződik s utoljára apró 
terrasz-hullámokban enyészik el.

E terület magasabb részletét a Buttyin, Kujed és Felménes közé eső 
háromszög foglalja magában, melynek hegyes részei 250— 340 mj -nyíre 
emelkednek a tengerszíne és közel 180 ”]  magasra a Fehér-Körös partja fölé. 
Ebben a régióban azonban már a traehittufa uralkodik. S ennélfogva ha 
ezt nem vesszük tekintetbe, hanem a legelső terrasz-lejtőt a 200— 230 ^  
tengerszin fölötti magasságtól számítjuk és az említettük háromszögtől 
ENy felé haladunk lefelé a Körös partjáig, 5 terrasz-lejtőt különböztethe
tünk meg világosan, a melyek 42-től 11 */-ig csökkenő szintájkülönbség- 
gel ereszkednek le a Fehér-Körös medréig. Legtökéletesebben elmosódik a 
terrasz széle Boros-Jenő mellett, a hol a Rovina erdőn túl, mint az imént 
említők, még apró terrasz-hullámok következnek az utolsó emelkedés (ille
tőleg a legalsó terrasz-lejtő) után. Maga Boros-Jenő is (111 mj) egy ilyen 
terraszhullámon fekszik, melynek északi részébe a Fehér-Körös vágta bele 
a medrét s a széle ennélfogva a Körösön túl esik, a mit a magassági viszo
nyok s a talaj hajlása egyaránt bizonyítanak, mert e hullámon túl a két víz
közi lapály szintája 103— 106 mí -nyíre csökken, tehát Boros-Jenő szintájá- 
hoz képest 5— 8 -rel alacsonyabb.

Buttyin és Berza között a terrasz szélét egy meglehetős tág nyílás, a 
Hódos patak völgye szakítja meg, melynek vize már a malomcsatornába 
ömlik. Berzától fogva e malomcsatorna, mely a berindai trachittufa-kúp 
tövében ágazik ki a Fehér-Körösből, s Buttyin felé tartva, majd Berza felé 
fordulva csak egy ízben érinti a terrasz tövét s tőle ismét távolodik, Berzá
tól fogva Boros-Jenőig már mindenütt a terrasz tövében halad, de sőt 
Bokszegen túl az apateleki bányahegy felé kanyarodva a rovinai terrasz 
alsó szélét át is metszi. Ebben az útjában az Álgyest és Yojvodgyen között 
torkolló Csungány patak s a Monyoró mellett kiömlő Járkos patak vizét, 
veszi föl, a melyek azonban csak esőzések idején tesznek némi számot. 
A József-malomcsatorna azonban nemcsak fogad magába, hanem ad is 
vizet, a mennyiben két tavat táplál. Bokszeg mellett a «Sodoma» néven ia
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ismeretes bokszegi tó, Boros-Jenő határában pedig a rovinai tó, mind a 
kettő a malomcsatorna vizéből képződött a diluviális terraszok szélének 
egy-egy hajlásában. A bokszegi tavon ma is keresztül folyik a csatorna s 
ezt közvetetlenül táplálja, míg a rovinai tavat, magából a terraszból ásott 
babérczes agyagtöltéssel elrekesztették tőle, de közvetve, talajbeli átszivár- 
gás útján ezt is elegendő vízzel látja el.

A Berza, Hódos, Boros-Jenő s a Mokra begy közötti területen a fel
színt mindenütt 1— 10 ,,nj  vastag babérczes sárga, diluviális agyag borítja, 
mely alól a nyugoti részen még diluviális kavics is csak kevés helyen buk
kan elő. A bokszegi Padure domnyaszka egyik árkában kavics, ettől dél
nyugatra pedig a Contrató nevű major mellett futó DK— ENy-i irányú árok 
falában a diluviális agyagtakaró alól apró kavicsos agyag bukkan ki, 
melyben a kvarcz-szemek túlnyomóan lencse és borsó s csak elvétve m o
gyoró nagyságúak. Az agyag igen tapadós és kitünően idomítható. Nagy 
területen ez az egyetlen képződmény, melyet a temesmegyei, különösen a 
Lippától délre található kavicsos agyagokhoz való hasonlósága alapján 
hajlandó volnék a felső-plioczénbe, illetőleg a pannoniai emeletbe tartozó
nak tekinteni. Ha ehhez hozzá veszszük még a Járkos-patakban, szakadozva 
ugyan, de hosszan feltárt kavicsot, e jókora terület geológiai viszonyairól 
szinte egészen számot adtunk.

Sokkal érdekesebb a keleti rész Monyoró, Berza és Hódos között. Mig 
Monyorón alól a terrasz széle lassanként elmosódik, Berzától Monyoróig, 
vízmentén haladva, a legalsó terrasz széle a csatorna mellett legtöbbnyire 
meredeken elvágódva 5— 15 rnj  magas partoldalakat képez és eme partok 
oldalában a diluviális agyagtakaró alól még szintén diluviá'is, kvarczrögek- 
kel elegyes szürke kavics, ez alatt pedig rozsdás sárga, majd világosabb, 
majd sötétebb májszínű kvarczkavics és legalant a part tövében szürke és 
rozsdássárga homok bukkan elő. Ezt az alsó sárga kavicsot és homokot a 
pannoniai emeletbe sorozom. A számos és hosszan, de hullámosán elhúzódó, 
t. i. majd lebukó, majd ismét kiemelkedő feltárások között legtanulságosabb 
képet nyújt a vajdafalvi (vojvodgyeni) szértis kerteken alól merőlegesen 
leszakadt partoldal :

1. Vöröses sái’ga babérczes agyag . . .  . . .  . . .  . . .
2. szürke (kemény) homok és dara váltakozó rétegei...
3. szürke kavics, közbe trackit rögekkel . . .  . . .  . . .
4. sárga, finomabb s apróbb kavics__ .. .  . . .  . . .  ...
5. durva, öreg szemű sárga és sárgásbarna kvarczkavics
6. legalul finom, sárga homok, belőle föltárva csak ...

Ugyanezek a viszonyok ismétlődnek az Algya és Yajdafalva közt 
kitorkolló Csungány patakban is, melynek egyik ága Hódos felé a Bovina-

... 3-o |
2-0 « | diluviális

. . .  0-3 « )
1-0 « j

. . .  30 « | pannoniai
0.5 « i
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maréban kezdődik, másik ága pedig a Csungány-dűlőből ered. Ezen a 
helyen dr. Szabó József* is kijelölte az alsó sárga homokréteget s azt a 
congeria-képződményekhez sorozta, az ugyancsak sárga kavicsot azonban 
nem ismertette tüzetesebben. E nyugati patakág egyik távolabbi pontján 
én az idén érdekes föltárásokra bukkantam: a sárga homokréteg helyen
ként 5 mj  vastag s fölötte még 1— 2 mj  sárga kavics terül el, melyet azután 
a diluviális agyag borít be; egy másik helyen a 6 m]  magas partoldal alsó 
részén 3 mf  sárga homok, e fölött pedig csaknem egészen a fölszínig 3 ‘"j 
vastagon öregszemű kavics terül el, melyben két-három ököl és emberfej 
nagyságú rögek is bőven találhatók. Anyaga között túlnyomóak azok a 
többször említett világosabb és sötétebb sárga, majd világos máj színű 
darabok, a melyek első pillanatra a borossebesi trachitban előforduló opál- 
rögekhez hasonlítanak s szabálytalan és kevéssé görgetett, de tükörsimára 
fényezett darabokban fordulnak elő. Tüzetesebben megtekintve, e rögek 
édesvízi kvarczból valók s bennök édesvízi csigák lenyomatainak üregei 
láthatók. Számos ily meghatározhatatlan töredéken kívül egy tűrhető meg
tartású példány is akadt, mely alakjánál, nagyságánál és az ammonitek 
polyplocus csoportjára emlékeztető díszítésénél fogva leginkább a Schlott- 
h e i m  féle Planorbis pseudoammonius-sml egyezik meg, a mely faj eddigelé 
csupán a congéria-emeletből ismeretes. Miután e kavicsok zárványaira 
figyelmessé lettem, több helyen is találtam bennök csigalenyomatokat, de 
az anyag merevségénél fogva soha sem kedvező átmetszetben.

A legfelső diluviális sárga agyag e most körvonalozott keleti részen 
(de csupán a Hódos patakig s dél felé a Eovina máreig értve) valamivel 
vékonyabb, átlag csak 3— 4 m/ vastag rétegül borítja a térszínt. Felső rétege, 
a mint az idézett helyen Szabó is megjegyezte, 0 5 — 1 mj  mélységig kifehé- 
redett, kisoványodott, kissé homokos, fehéres szürke agyag; alsó rétege 
ellenben rendesen zsírosabb, sötétebb sárga vagy vöröses, legtöbbnyire 
babércztartalmú s helyenként jól idomítható. Szabó József tanár úrnak 
azt a megjegyzését, hogy a magasabb hegység felé a felső rétegek el véko
nyodnak, az alsók ellenben annál jobban kiemelkednek a felszínre, erre a 
területre nézve —  a Boros-Jenő Berza közötti részeket értve az imént meg
vont határokig —  az én megfigyeléseim is teljesen igazolják. A pannoniai 
rétegekből ugyanis annál tetemesebb feltárásokat találunk, mentői tovább 
haladunk kelet, illetőleg most már Berzától dél- és délkelet felé. Még 
inkább igazolja ezt a felfogást az a jelenség, hogy míg az imént jellemzett, 
a Hódos pataktól nyugotra eső részen a pannoniai emelet alsóbb tagját 
képező márgarétegeknek nyomuk sem mutatkozik, Hódoson túl s Buttyin és 
Kujed körül, a hol a térszín magassága is emelkedik, már jókora részletük

* Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai 1870. V. köt. 209. és 210. lap.
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fel van tárva. Csupán a felső dilnviális agyagra nézve kell megjegyeznem, 
hogy előfordulásának sceneriája Hódoson túl hirtelen megváltozik, mert 
Kujed körül oly igen tetemes, de sőt meglepő vastagságú föltárásaival 
találkozunk, a milyenek az eddig érintett részeken egyátalán nem for
dulnak elő.

IV. Buttyin környéke. Ez alatt azt a szabálytalan ötszögü 
területet értem, a melyet a Berzát Buttyinnal és Kujeddel s ezeket Kiszin- 
diával és a 426 mj  magas Malaistyu hegygyel összekötő egyenes vonalak 
zárnak körül. Ez a terület az eddig jellemzetteknél sokkal szaggatottabb, 
de sokkal változatosabb is. Az eddig említett geológiai elemeket mind 
magában foglalja, de sőt a pannoniai márgával és a cerithium-meszszel 
még meg is toldja.

Kőzetei között legidősebb képződmény a trachittufa, mely azonban 
csak legdélibb részén fordul elő, Kiszindiától nyugatra s a kujedi nagy erdő 
(Padure Kujedu) északi szélétől délre a legmagasabbra kiemelkedő részeket 
alkotván.

A szármáti cerithium-mész csak apró foltokban fordul elő és pedig a 
kujedi patak keleti ágának a Válye Dompelinek partoldalaiban, a hol 
közvetlenül a trachittufára telepszik, E patakvölgy oldalának tövében a. 
cerithium-meszbői egy helyen bővizű friss forrás fakad.

A  pannoniai emelet rétegei a kujedi erdő körüli magaslatokon kívül 
valamennyi mélyebb vágásit patakvölgyben megtalálhatók. De míg a 
buttyin-kujedi országúitól északra eső patakvölgyekben csupán a kavics- és 
homokrétegek bukkannak fölszinre, az országúitól délre eső rész völgyei
ben már a normális helyzetben rendesen a homok alatt helyezkedő, tehát 
nálánál idősebb márga-rétegek is megtalálhatók, így a buttyini Válye-mik 
déli részének és a széles Valye-Bodisnak partoldalaiban, de legszebben és 
legmélyebben feltárva a Kujedhez tartozó Yálye-Dompeli déli részében és 
nagyobb keleti mellékágában, a hol a völgy fenekén feltárt s kissé északra 
lejtő márgarétegekben congeriák és cardiumok töredékein kívül számos 
növenyroncs is található.

E környéken a márga fedőjét képező pannoniai sárga homok-nak 
csaknem minden kibukkanásában vasas homokrögek és kemény kéreg- 
szerű darabok is találhatók, a minők e kor képződményeinek egyebütt is 
jellemző kísérői.

A kavics némely helyen, de legkivált a Valye-Bodis keleti partjain 
igen tömegesen bukkan a felszínre s benne az egy-két ököl nagyságú 
kvarczok mellett borjú és lófej nagyságú görgetett trachit-rögek is talál
hatók. Némely helyütt jókora területen efféle, itt már diluviálisnak nem 
tekinthető kavics borítja a térszínt. A bevezető részben s az eddigiekben a
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kavicsokról elmondottak kiegészítésére szolgáljon a következő rétegsorozat, 
mely közvetetlenül Buttyin mellett, a déli rész mélyen kimosott part
oldalában, a Yálye-Bodis mellett van feltárva.

Vöröses sárga diluviális agyag (legfelső réteg) . . .  3'0 mj 
Apró kavics (diluviális) ___ ___ . . .  08 «
Kékes vöröses réteges agyag (diluviális?) . . .  1-5 «
Nagyszemü kavics trachittömbökkel -..........  ....» 1-0 «

E rétegsorozat teljesen vízszintesen fekszik s benne csupán a legalsó 
sárgaszínű kavicsréteg tekinthető a pannoniai emeletbe tartozónak, míg a 
felső kettő kétségtelenül, a közbülső harmadik pedig valószínűen szintén a 
diluviumkoz sorozandó. Átalában úgy látszik, hogy ezen a területen a 
diluviális kavics, mely (ha nem hiányzik) mindig a sárga agyag fekiijét 
képezi s csak vékony rétegben fordul elő, rendesen sokkal apróbb mint a 
pannoniai emelet kaviccsá.

A mi végül a legfelső takarót, a legtöbbnyire babérczes, de sőt helyen
ként babérezczel sűrűn meghintett sárga és vörösessárga, vagy sötét rozsda
veres színű diluviális agyagot illeti, ez Buttyin körül a közéleten 
3— 4 mj -nél vastagabb rétegben, sehol sem fordul elő. De a mint Kujed felé 
közeledünk e réteg folyvást vastagodik s már a Hódos felé eső részen 
8— 10 mf  vastag rétegeivel találkozunk. Kujedtől DK-re azomban, a község 
közvetetten közelében, a hol igen mély szakadékok szeldelik e külömben 
íensíknak nevezhető területet, szerfölött meglepő seeneria tárul elénk: a 
meredek falú szakadékokban — melyek a Yálye Kujed irányát harántul 
metszik ■— a vörös agyag helyenként 30, de talán 40 n]  magasan is föl 
van tárva.

A Buttyin és Berza közötti terrasz-széleken a kavics csak két helyen 
bukkan k i : vastagabb rétegben Berza déli részén, a hódosi patak kitorkol- 
lásánál, vékonyabb rétegben a buttyini szántóföldek tövében, a hol belőle 
vígan csergő, bővizű friss forrás* fakad, mely a terraszpart és a malom- 
csatorna közötti területen buja nádast és sástermő, zsombékos területet 
táplál.

V. Beél környéke. A Hosszú Mái és a Galaló-erdő. Ha Boros- 
Jenőt elhagyva, akár vasúton akár az ország utján haladunk Boros-Sebes

* B forrás vize meglepő bűvös. 1886 augusztus 16-án délelőtt 9 óra 45 percz- 
kor, midőn a levegő hőmérséklete már 27 C. fokra emelkedett, a forrás vize köz
vetetlenül az eredő helyén mérve csak 8 C. fokot mutatott. E forrástól nyugotra 
épen 1 7 ^ -nyíre esik a Valye Míka kútja, mely 15 */ mély (benne 6 víz) s való
színűen ugyanazon kavicsréteg vizét érte el. Ennek vize ugyanaznap délelőtt 9 órakor 
mérve: 10° C. volt. A levegő hőmérséke 25° 0.
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és Buttyin felé a Fehér-Kőrös völgyében, balkéz felől a hirtelen kiemelkedő 
Hosszú Máit pillantjuk meg, mely a biharmegyei Beéltől DK-re, ugyancsak 
ENy— DK-i irányban közel 6 'Kjm hosszan vonul Karándig. E hegynek sziget- 
szeriisége és tetemes kiemelkedése már csak így futólag tekintve is feltűnő 
jelenség a szemlélő előtt s még feltűnőbbé válik, ha megtudjuk, hogy a 
Kodru, illetőleg a bihari Pless (Pilis, A  1120 ™j) felől lebocsátkozó domb
sorok Grossnál 249 * /, alatta 232 ™/; Nyermegynél 188 mf  ; Barzesdnél 
256 mj , alatta 241 mj  ; Karándnál pedig 154 mj  tenger szín fölötti magassá
gig csökkennek. A Hosszú Mái nyugoti fele mögött északra elterülő Galaló 
erdő legmagasabb pontja csak 221™/, míg a délfelé leereszkedő, terrasz- 
szérü szegélye már csak 140— 180 ™j magas s egészen a Grosspatak völgyé
vel olvad össze, a hol a völgy tengerszín fölötti magassága 124— 137 “/ .  
A Hosszú Mái előtt délre a Töz vize felé elterülő síkföld 117— 122 mj . Ilyen 
környezetben csakugyan erősen szembeszökő, hogy a Hosszú Mái a kör
nyező völgyektől egyszerre 278 és 284 mj  magas csúcsokkal, tehát a völgyek 
talpa fölött 140— 170 */ magasságra emelkedik föl, s eleve is azt a meg
győződést ébreszti bennünk, hogy ennek az orografiai anomáliának az oka 
abban rejlik, hogy ez a hegy szilárdabb anyagokból áll, mint a mögötte 
észak és északkeletfelé emelkedő halmok. És ez a vélekedés csakugyan 
helyesnek bizonyult.

A Hosszú Mái főtömegét trachit-, illetve andezit-tufa képezi. Délkeleti 
csúcsán azonban, a 220 mj  A  jelnél, a hol hirtelen ereszkedik le Karánd 
felé, jókora terjedelmű hólyagos, salakos kitörésbeli tömeg emelkedik, s 
hasonlóképen e nagyobb főtömegtől északra, emettől mély bemetszés által 
elválasztva egy kicsiny, de ugyanolyan anyagból való szikla emelkedik ki, 
melynek tömege vízszintes rétegekben elég könnyen hasad. E két szomszé
dos ponton kívül se a Hosszú Málon se környezetében nem található 
kitörés. Tetejének laposabb részeit nyirok és illetve babérczes-vörös agyag 
borítja s ugyanez az anyag szegi körül 250— 500—800 mj  szélesen nyugoti 
és déli lankás lejtőit is Beél és Márka-Szék felé, míg az északi része leg
nagyobbrészt hirtelen elvágódó, helyenként meredek vagy igen menedékes 
lejtőkkel ereszkedik Árkus község felé a Gross-patak völgyébe.

A Beéltől délre és délnyugotra a Tőz vize, a Homorka (Hamarka) 
és a beéli patak közén elterülő szántóföldek és a nagy terjedelmű, de jelen
leg már legnagyobbrészt kiirtott Lunkai erdő sík talaját alluviális víz
hordalékok képezik. E terület tengerszín fölötti magassága 105— 119 ®/ 
között változik, tehát 8— 22 ®/ -nyivel mélyebben fekszik, mint Beél községe, 
melynek a magassága 127®/. A homokos iszap és agyagtalajt, különösen 
a Lunkai erdőben igen sok helyen náddal, sással s egyébb vízi növényekkel 
benőtt, számos dongérrel átszőtt zsombékos foltok szaggatják meg, a melyek 
jelenleg, az erdő kiirtása és az évek óta szárazabb időjárás következtében
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nagyobbrészt kevés vizüek, sőt helyenként egészen víztelenek, de azelőtt 
leküzdhetetlen akadályokat gördítettek a térszín bejárása elé s esős, nedves 
időkben most is erősen megduzzadnak. A Hamarka mentén helyenként 
kisebb kavicsfoltok is mutatkoznak, legnagyobb darabon ott, a hol ez a 
patak legközelebb jut a Tőz vizéhez s két ágra oszolva és a környezetében 
levő zsombékok vizétől is táplálva, kicsiny szigetet fog közre. De ez a kavics 
is egészen alluviális jellemű, borsó, mogyoró, legfölebb diónagyságu dara
bokból áll. Tőzeg-képződményeknek sehol sem akadtam nyomára.

A Beéltől nyugotra eső s terraszszerüen kiemelkedő Galaló erdő alap
talaját szintén traehit-(andezit-)tufa képezi. A benne található árkok azon
ban erről alig egy-két helyen adnak felvilágosítást. Az egész nagy területet 
babérczes, sárga és sötétebb rozsdaszinü agyag borítja. A tufa legmélyebben 
a Bükkös patakban (a Bernát pusztától északra) van föltárva, melynek 
északi részén nagyobb pelittömegek s számos, belőlök kimállott kisebb- 
nagyobb trachittömbök jelentkeznek, míg a pelitet egy-két helyen durva, 
diluviális kvarczitkavics s ezt ismét sárga babérczes agyag borítja.

Sokkal tanulságosabb részletekre bukkannak a Galaló erdő terraszának 
déli szegélyén. Ennek nyugoti részein, a Bernát puszta mellett több helyütt 
diluviális kavics bukkan ki az agyag takaró alól és hasonlóképen Árkus 
(Árkos) községen alól is a délre nyíló árkok torkában. De már Árkus 
község mögött a hol a terrasz széle magasabb és meredeken vágódik el, 
tövében a trachittufa is kibukkan, 1 '5%,-nél valamivel hosszabb darabon.

A kiálló tufa-réteg nem vastagabb 5—6 ’T'-nél, főtömegét hamvas- 
szürke pelit képezi, a melybe apró lapillik, de közbe nagyobb bombák is 
ágyazvák, melyeknek némelyike 5— 6 akós hordók nagyságát eléri, mintegy 
ráutasítva a figyelmet, hogy a kitörés fészke ide nem messze lehetett. Ar /
pelitréteg dőlése EEK-felé 20°. A tufát 3— 4 vastagon, laza, omlós, öreg-
szemű diluviális kavics födi be, melynek anyaga között igen sok a sárga 
és szürke kvarczit-homokkő, sejtetve, hogy a Kodra gerinczének valamely 
pontjáról került ide. A terrasz szélének északkeleti folytatásában, a második 
malmon túl a tufarétegek egészen a fölszin alá buknak s helyettök csupán 
omló kavicsréteget találunk a partoldalban. Míg ellenben a Gross-patak 
mentén lefelé haladva a második malmon alul palla-rétegek nyomai jelent
keznek, az első malom mögött pedig hirtelen 6— 8 mj  magas palla és trachit- 
kása váltakozó rétegei bukkannak elő, melyek szintén ÉÉK-re dőlnek 
ugyan, de a vízszintestől már csak 5— 6, legfölebb 10 fokkal térnek el. 
Kevéssel a templomon és illetőleg a község (Árkus) derekán alul mind a 
palla, mind a tufarétegek ismét alábuknak s csupán a kavicsréteg tekint 
ki az agyag takaró alól, de a község utolsó házain innen lassanként az is 
megszűnik s a térszínt egészen a sárga agyag borítja el.

A Galaló erdő terraszának szélén, valamint belsejében a diluviális

(J4)
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sárga agyag vastagsága két és hat mj  között változik s benne helyenként 
igen sok borsó és kisebb mogyoró nagyságú babércz található. A legfelső 
takaró e vastagsága s egyszersmind a térszín egyenletessége és kevéssé 
dombos volta okozza, hogy a belső árkokban és vízfolyásokban, melyeknek 
mélysége az 5— 6 mf -1, az említett pontokat kivéve, sehol sem haladja meg, 
az alsó kavics, tufa és palla-rétegek nagy területen nem bukkannak a fel
színre.

Az Árkus és Karánd közötti Nyermegy község a Barzesdtől DNy-ra 
tartó dombhát utolsó délnyugoti hullámán fekszik. (188 m/ .) E domb 
•oldalát és tövét szintén öregszemü az árkusival megegyező kavies szegi 
körül s ezt vastagon borítja a többé-kevésbbé homokos sárga agyag, világos 
magyarázatát adva annak, hogy a község miért kénytelen vizét a domb 
tövében folyó blahai patakból felhordani: az altalajt képező kavicsréteg a 
benne összegyűlendő vizeket a környező völgyekbe vezeti le. A Nyermegy 
és Árkus között kiemelkedő 201 ™f magas domb nyugoti részét ismét 
kopáran kiálló tufa képezi, melyet azonban kelet-felé csakhamar elborít a 
kavics és a helyenként már igen kisoványodott, fehéres agyag.

A Hosszú Mái környékének e vázlatos ismertetésével kapcsolatban 
még csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy az Apatelek-Mokra és a 
Hosszú-Mái egyaránt önállóan kiemelkedő keskeny és megnyúlt tömegei, 
egyformán ENy-—DK-i irányban húzódnak s egymással szinte tökéletesen 
párhuzamosak. Kevéssel tér el tőlük a boros-sebes-kocsubai keresztgát s a 
kiszindiai tufa-hegyek iránya, melyek DDK-ről EENy-felé húzódnak s 
körülbelül a Pless-Kodru gerinczével futnak párhuzamosan.

VI. Az Orygoceras-rétegek előfordulása a Fehér- 
Körös völgy éhen. Julius végén B öckh János igazgató úr szemle útja 
alkalmával az ón területemet is útba ejtette. Kirándulásaink egyikén meg
látogattuk a tavaly fölvettem terület egyik érdekes pontját is, a Boros- 
Sebestől DDK-re eső Govosdiát, a boros-sebes-kocsubai keresztgát nyugoti 
lejtője tövében, a hol a trachittufára szármáti mészrétegek s ezekre teljesen 
megzavaratlan, konkordans helyezkedésben pannoniai márga - rétegek 
rakódtak le.* A hegylejtő tövében, a hol a szántóföldek babérczes agyag
takarója megszűnik s a hol a vízfolyás, a maga természetes útját követve, 
a lejtősen északfelé ereszkedő hajlásban, a kiszökellő dombra haránt irány
ban, rövid idő óta az altalajt is keresztül vágta, már tavaly is kimutattam 
a pannoniai rétegek előfordulását (lásd az id. h. 110. lapján közölt profil
vázlatot). Ebben az árokban azonban egy év óta nagy rombolás ment

9 4

* L. múlt évi jelentésemben. (M. kir. Föld. Int. évi jelentése 1885-ről, 110 és 
118. lap.)
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végbe, partjából sok leszakadt, tehát tágult, s fenekét a vizek rohanása 
jóval mélyebbre mosta, ezzel pedig az altalajt képező márgaréteget vastagon 
keresztül metszette. Tavaly apró ostrakoda- és cardium-héjakon kívül csupán 
egy kicsiny congériát találtam benne, pedig egy ízben Lóczy Lajossal is 
kerestük a kövületeit, de egy második kicsiny congerián kívül többet nem 
találtunk. Távolról sem lehet ugyan mondani, hogy e tavaly óta föltárt 
mélyebb rétegekben az apró cardiumokon és cyprishéjakon kívül valami 
sűrűn mutatkoznának a szerves maradékok, de legalább valamivel kevésbbé 
ritkán találhatók, mint a felsőbbekben.

A sajátságos alakú kicsiny congériák, a hasonlóképpen igen apró 
fogatlan cardiumok, a kicsiny planorbisok és az ostracoda-héjak társasága 
már tavaly is azt sejtették, hogy a govosdiai márga, valamint a környék 
több más pontján előforduló, petrografiailag vele teljesen megegyező 
anyagú lerakodások, a pannoniai emeletnek ama mélyebb szintájába soro- 
zandók, melyet B öckh Baranya megyében, Iíofmann pedig Vas- és Szilágy
megyében ismertek föl és mutattak ki tüzetesen. Ez a sztratigraíiailag is 
valószínűnek látszó föltevés az idén bizonyossá vált, a mennyiben B öckh 
igazgató úr, az imént említett mélyebb, új vízmosás legalsó márgarétegeiből 
alig nehány kalapácsütésre egy igen tűrhető megtartású s generikus tekin
tetben jól és könnyen felismerhető orjgócéras-peldányt kapott. Nehány 
nappal később az érdekes lelőhelyet újra felkerestem, még pedig Jahn 
V ilmos uradalmi igazgató és dr. H idegh K álmán aradi tanár társaságában, 
de mind a hármunknak egy egész délutáni szorgalma árán sem voltunk 
képesek három fogyatékos példánynál többet összegyűjteni.

A mennyire a négy példány alakjából s szerfölött vékony és gyöngéd 
héjuknak megmaradt töredékeiből ítélhetek, valamennyien megegyeznek 
egymással és sűrűn álló gyűrűcskéiknél fogva leginkább Brusína Orygoceras 
cornucopiaR fajához hasonlítanak.

Ezzel a pannoniai emelet mélyebb, orygoceras-tartalmú rétegeinek 
egy új s egyszersmind ötödik lelőhelyét sorozhatjuk az eddigiekhez.

Ismeretes dolog ugyanis, hogy a máig is rejtelmes orygoceras nemet 
s annak három faját legelőször Brusína Spiridon* zágrábi egyetemi tanár 
ismertette meg Dalmátország édesvízi, melanopsidákat tartalmazó, plíoczén- 
kori rétegeiből, anélkül hogy csak sejtette volna, miként e nem nehány 
képviselőjét a magyar geológusok már régóta ismerik s figyelemmel is 
kísérik, csakhogy a kivétel nélkül fogyatékos példányok alapján meghatá
rozni nem voltak képesek. Annál meglepőbb volt tehát reájok nézve midőn

* S. Brusína, Orygoceras ; eine neue Gastropoden-Gattung dér Melanopsiden- 
Mergel Dalmatiens. — (Beitráge zűr Palaeontologie Österreich-Ungarns und des Orients 
Wien, 1882. Bnd. II, pag. 33-4-6. Tab. XI.)
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Brusina értekezóseriek megjelenése, igen szép és ép példányok után készült 
rajzaival, az eddigi bizonytalanságot egy csapással eloszlatta.

Böckh János már 1875-ben, midőn Pécs városa környékének földtani 
viszonyait tanulmányozta s legott tüzetesen meg is ismertette,1 rámutatott 
arra a változatosságra, mely a Baranyamegyében kifejlődött pontusi (illető
leg pannoniai) emelet faunájában mutatkozik s annak alapján szmtájbeli 
különbségeit is kiderítette. Ez alkalommal a baranyai szigethegység déli 
részében fölismert pannoniai emeletnek mélyebb, közvetetlenül a szármáti 
emeletre következő rétegeiből Böckh eme képződményeknek kevés fajú, de 
következetes és jellemző kicsiny faunájával már orygoceras példányokat is 
gyűjtött, melyek azóta a Földtani Intézet gyűjteményében vannak elhelyezve.

Kevéssel utóbb dr. H ofmann Károly ugyanezen legmélyebb pannoniai
rétegeket a baranyai szigethegység északi szegélyén mutatta ki, a következő
evben pedig Vasmegyeben1 2 3 a stájer öböl északi szélén találta meg nagy
területen, mind a két helyütt ugyanazon kevésfajű, jellemző faunával, s
benne az akkor még meg nem határozott orygocerasok töredékeivel.
H ofmann ez alkalomból arra a meglepő hasonlatosságra is felhívta3 a
figyelmet, mely a Szlavónia nyugoti, Horvátország északi s a stájer-öböl
déli szélén előforduló, sokszor emlegetett «fehér márgák» között mutatkozik.
Mind B öckh, mind H ofmann utaltak egyszersmind arra a hasonlóságra is,
mely ezeknek a lerakódásoknak s a tőlük messze keletre eső karánsebesi
öböl mélyebb congeria-rétegeinek az ifjabb HöRNEs-től leírt faunája között
észrevehető. De eddigelé se eme szörónymegyei, se a szlavóniai rétegekből*
nem ismerünk orygocerasokat.

1878 nyarán dr. H ofmann K ároly Szilágymegye keleti részében foly
tatva az országos geológiai fölvételeket, arra a meglepő tényre bukkant, 
hogy a pannoniai emeletnek ezen a vidéken található legmélyebb rétegei, 
a mint eme fölvételeit tárgyazó kimerítő tanulmányában 4 tüzetesen kifej
tette, szintén a föntebb elősorolt mélyebb és illetőleg legmélyebb pannoniai 
rétegekkel egyeznek meg. Faunájuk nemcsak általános jellemére, hanem 
fajok tekintetében is jól összevág amazokéval s az orygocerasok ezek között 
is előfordulnak. Brusina szíves meghatározása szerint, a ki a Földtani 
Intézet orygoceras-példányait egy ízben tanulmányozás végett magához 
kérte, a szilágymegyei Perjón előforduló faj az Orygoceras dentaliformis,

1 Pécsvárosa környékének földtani és vízi viszonyai. [Színezett földtani térkép
pel]. (M. kir. Földtani Intézet Évkönyve. IV. kötet, 1876, a 208. és követk. 11.).

2 Földtani Közlöny. 1876. VI. kötet, 304. 1,
3 Verbandlungen d. k. k. geolog. Keiehsanst.- Jahrg. 1877, pag. 21—22.
4 Jelentés az 1878 nyarán Szilágymegye keleti részében tett földtani részletes 

fölvételekről. [Egy kőnyomatéi táblával.] (Földtani Közlöny. 1879. IX. kötet a 167—212. 
lapokon.)
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B rus., mely eddigelé csak Dalmátországból (Ribarics es Szinj) volt ismere
tes.* A vasmegyei Gyimó Halváról és Pinkafőről való példányok, ugyancsak 
B rusina meghatározása szerint, szintén Orygoceras dentaliformis néven van
nak az Intézet gyűjteményében elhelyezve.

Mindenesetre szerfölött érdekes dolog, hogy Magyarországnak ily szá
mos, s egymástól oly távoleső pontjain az orygocerasok színtája követke
zetesen a pannoniai emelet legmélyebb rétegeinek felel meg, egyazon 
kicsiny, de jellemző faunát rejti magában s kévés eltéréssel a petrograíiai 
jelleme is — túlnyomóan világos, fehéres és sárgás, meszes és homokos 
márgarétegek — annyira megegyező.

V II. A z  ip a ri czé lok ra  h a szn á lh a tó  k ő z e ta n ya g o k  
közűi első sorban az apateleki hipersztén-andezit kőzetet és ennek tufáját 
említem meg, mint a melynek az életrevaló vállalkozás már méltó keletet 
is biztosított. Ezt utak kavicsolására és burkolására, de főképen Arad és a 
közeli alföldi városok utczáinak kövezésére már több esztendő óta használ
ják. Régebben, még a vasút kiépítésé előtt, a Rákóczy-hegy déli oldalában 
nyitottak volt bányát, de a fölötte nehéz közlekedés miatt ezt csakhamar 
abba hagyták.

A Hosszú Mái tufa-tömbjeit a környéken sehol sem használják, a mi 
annál meglepőbb, mert sok helyen könnyen hozzá lehet férni s kínálva 
kínálkozik a kövezésre és útkavicsolásra igen alkalmatos anyag. Beél kör
nyékén az országutak friss prizmái ottjártam idején nagyon homokos és 
iszapos, apró, agyagtalan, tehát össze nem álló, hanem laza patak-kavicsból 
voltak meghordva, a mi a lágy áradvány-talajon igen silány burkoló anyag.

A cerithium-mész az idén fölvett területen csupán a Buttyintól dél- 
nyugotra és Kujedtől délre, mind a két helytől 5— 5Va 1%,,-nyire eső maga
sabb régióban fordul elő, de ott is csak foltokban s nehezen hozzáférhető 
területen. A H übner-F ejér GyöRGT-féle geográfiái Lexicon (Pest, 1816) 
Buttyinról azt mondja, hogy bő termékenységi! határa és jó kőbányája van. 
(I. köt., 506. 1.) Ezalatt kétségkívül csak a kiszindai patakon s a Petrinyá- 
sza hegyen túl eső «La Barda» legelőt értheti, (mely az idei fölvételi terü
leten túl keletre terül el), a hol a cerithium-mész csakugyan szintén előfor
dul a trachittufára telepedve s a hol valaha bánya is lehetett, de jelenleg 
már semmi nyoma. Ezen kívül Buttyin határában kőfejtésre alkalmas 
bányahely sehol sem található s kérdés, hogy az idézett munka is nem a 
szomszédos Petrinyásza-hegy cerithium-meszét és trachittufáját értette-e ?

* V. ö. «az ószaknyugoti erdélyi határhegység és környéke)) őslénytani tárgyai
nak jegyzékét, a M. k. Földtani Intézet 1885-ik évi kiállítási katalógusában, a 16-ik 
lapon. (A M. kir. Földtani Intézet kiadványai.)

7A na. kir. földtani intézet évi jelentése 1886-ról.
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A pannoniai emelet meszes márgája (a Bodis völgy partoldalában s 
az ugyanezen völgyben legutóbb ásott községi kút körül 2— 3 mf  -nyíre a 
felszín alatt) cementégetésre kínálkozik, legalább próbaképen. A szürke és 
rozsdássárga pannoniai homok és kavics mindennapi czélokra nem meg
vetendő anyagok.

A diluviális sárga agyagot tapasztásra, vályogvetésre s különösen az 
oláhság máig is legkedveltebb faházainak falára bőven használják. A Boros- 
Jenő és Bokszeg közötti Contrató major közelében előforduló kavicsos 
agyag azonban cserépkályhákra s talán edénykészítésre is alkalmatos 
fazekas-anyagot szolgáltatna.


