
2, A Kodrn-hegység főtömegének jellemzéséhez,

Jelentés az 1891. évi részletes fölvételekről.

Dr. P e t h ő  GyuLÁtól.

A jelen (1891) év nyarán a kir. földtani intézet fölvételi tervének 
megfelelően befejeztem a ~~~t 1 : 75,000-es mértékű osztálylap geoló
giai fölvételét és térképezését. E lap északkeleti szögletét a kegyetlen, esős 
időjárás következtében harmadéve (1889-ben) nem járhattam be oly részle
tesen, hogy térképét a kellő szabatossággal elkészíthettem volna. Ez okból 
a hegység kőzeteire nézve is számos oly megoldatlan kérdés lebegett előt
tem, a melyekre csak az idei bejárások, gyűjtések és mikroszkópos vizsgá
latok derítettek elegendő világosságot.

Fölvételeim és kiegészítő bejárásaim főképen a XXvi y ÉK jelzésű 
J : 25,000-es mértékű eredeti fölvételi lapnak északkeleti felére terjedtek 
k i : Biharmegyóben Gross és Barzesd községek, Aradmegyében pedig Szu- 
szány, Nadalbest, Nyágra, Szlatina; majd Monyásza (Menyháza), Bavna, 
Dézna és O-Dézna határára. Voltak bejárni való területek a DK-i lapon is 
Krokna és Diécs községek messze terjedő határában. Ezekkel kapcsolat
ban a szomszédos (Ökrös), valamint Xxvir°roVá~ (Vaskóh és Nagy-
Halmágy) 1 : 75,000-es mértékű osztálylapok csatlakozó szegélyére is kiter
jedtek bejárásaim: amazon a Kodrn-hegység főtömegónek folytatásában, 
emezen pedig: északi részén Bestyirata és Brihény, déli részén Dulcsele és 
Vale-Máre határában.

Az átalában elég kielégítő, sőt nagyobbrészt igen kedvező időjárás, 
valamint a bőségesen ráfordított és legnagyobbrészt igen jól kihasznált idő 
következtében fölvételeim sikeresen haladtak, s hogy mégsem vezettek 
olyan eredményre a minőt óhajtottam és reménylettem is, annak oka főképen 
a térszín szaggatottsága s a telepedés bonyolódottságán kívül az a körül
mény, hogy igen kevés kivétellel napról-napra 700— 1000mj  körüli abs. 
magasságban kellett járnom, a mi a völgyek feneke (300’"/) felett is 400— 
700*/ s helyenként még ennél is több relatív magasságnak felel meg.
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Ezidei területemen legnagyobbrészt ugyanazok a geológiai képződ
mények fordulnak elő, a melyekről harmadévi jelentésemben* számot 
adtam s ennélfogva a fölösleges ismétlések elkerülése okáért, —  meg más
részt azért is, mert az immár befejezett osztálylap s a hozzátartozó magya
rázat rövid időn úgy is ki fog adatni, —  csupán azon megfigyeléseimet 
fogom felsorolni, a melyek valamely lényeges új adattal járulnak a hegység 
főtömegének s az ezt környező részeknek jellemzéséhez.

Az Izoi-gerincz, —  a hegység középponti tömegének legmagasabban 
kiemelkedő részlete, —  a mint megelőző jelentésemben (1889) körülírtam, 
Monyásza (Menyháza) és Nadalbest között kezd az alacsonyabb tetők fölött 
kiemelkedni s DDK—-EENy-i csapását állandóan megtartva, lassú, fokoza
tos csökkenéssel ereszkedik alá a Fekete-Körös völgyébe. A gerincznek 
Aradmegyébe eső legmagasabb pontja a fölvételi térképlapokon s ezeknek 
alapján a harmadóvi jelentésben is «Arsznm» néven említett 1114”/  
magas orom. Ezidei bejárásaim alkalmával azonban kiderült, hogy ennek 
az oromnak voltaképen nincsen neve, mert az Arszura név az orom alatt 
DDK-re az Aradnak nevezett 1016”/  magas, előbb szintén névtelen orom 
felé húzódó mezőt (Kimpu-arszura) illeti, a Czikla Dogyészi elnevezéssel 
pedig az orom alatt délre kopáron kiálló s magukból temérdek kőomlást 
és kőfolyást bocsátó kvarczithomokkő sziklákat nevezik. Czélszerűnek 
mutatkozik, ennélfogva ezt az 1114”/  magas ormot szabatosság okárt 
egyszermindenkorra Nagy-Aradnak, a tőle DDK-re eső alacsonyabb (har
madéve Aradnak nevezett) 1016”/  magas ormot pedig Kis-Aradnak 
elnevezni. (Ennek megfelelően az arszurainak elnevezett homokkövet is 
helyesebb lesz ezután nagy-aradi homokkőnek nevezni.)

E főtömeg alapkőzete, mint az idén kiderült, a gránit és pedig fehér-, 
kálicsillám tartalmú muszkovit-gránit, a mennyiben az előbb kimutatott 
pontokon kívül az idén két helyen sikerült ezt a kőzetet megtalálnom: 
Szuszány fölött a Merisorára vezető út szeli át azt a meredek lejtőt, melyen 
(az ú. n. Merisora rétje —  Kimpu merisori alatt) és pedig a Gropoj nevezetű 
mélyedésbe tekintő déli és délnyugati részén, mintegy 700”/  abs. magas
ságban nagy, laza, mállott tömbjei hevernek és gurulnak lefelé közvetettén 
a tömeges kvarczporfir takaró alúl. A másik pont ettől nem igen messze, 
de már Biharmegyében, a barzesdi patak (Valye Barzesd) felső vége táján 
(az 508”/  magas Plesu hegy tövében) a térképlap északi széléhez közel 
bukkan elő. Ezek is igen mállott s nagyon összevissza repedezett sziklák, 
melyeknek tömege északfelé a lap szélén túl terjed. A kőzet minősége töké

* Nehány adat a Iíodru-hegység geológiájához. (1889. évi fölvételek). Lásd a 
m. kir. Földtani intézetnek 1889-ről szóló É vi Jelentésében. Budapest, ÍS90., a 
25— 45. lapokon.
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letesen megegyező a szirszányival s az innen DK-re eső végponton, Szlati- 
nánál előforduló (de még ennél is sokkal mállottabb) tömegével. Az előfor
dulásnak ez a módja eléggé felvilágosit bennünket arról, bogy itt már nem 
véletlen relictumokkal, hanem a több helyütt ki-kibukkanó alapkőzettel 
van dolgunk. Az Izoi-gerincz túlsó oldalán Brihény és Bestyirata határáig 
a gránitnak semmi nyoma.

Közeleső gondolat, különösen ba e hegységnek többi képződményeit 
is tekintetbe vesszük, hogy az alapkőzet folytatását a Fehér-Körös túlsó-, 
balpartján a Hegyes-Drócsa hegységben keressük, a hol L óczy Lajos nagy 
területen kimutatta a gránitok előfordulását. Egyik legközelebb eső pontja 
e kibukkanásoknak a Taucz határába eső Gyálu-rósu hegy északi fokán 
látható, melyet azonban Lóczy granüitnak (középszemű, mállott biotit- 
gránitnak) nevez * s megjegyzi, hogy petrografiai jellemére nézve a galsai 
gránittal teljesen megegyezik. Ezektől a pontoktól DNy-ra, D-re s DK-re a 
granitit nagyobb tömegben a Hegyes-Drócsa déli, a Marosfelé ereszkedő 
lejtőjén fordúl elő s legvégső pontja a lippai hegy északi lejtőjéről tekint a 
Marosra, a folyó balpartjára, a szembe eső radna-solymosi granitit lejtők
kel az ismeretes szép völgyezorulatot képezve. De habár mindezek biotit- 
gránitok ugyanezen hegység más pontjain a kódruihoz hasonló muszkovit- 
gránitok is találhatók, a melyek a két hegység közötti kapcsolatot szorosabbra 
fűzik. így a L óczy gyűjtötte kőzetek petrografiai megvizsgálását ismer
tető értekezésében K och Antal ** a Hegyes-Drócsa két pontjáról említ 
muszkovitos gránitot; és pedig a Drócsából (Bonoczano teteje) pegmatitos 
muszkovit-gránitot sok türmalinnal, Berzava nyugoti végéről pedig tömör, 
üde muszkovit-gránitot.

Erre az alapkőzetre telepszenek mindazok a réteges kőzetek, a melye
ket megelőző jelentésemben ismertettem: a vörös és zöld agyagpalák, a 
vékonyabb közbülső rétegeket képező csillámos homokkövek; a vörös, 
pallás, csillámos, vastag padokban telepedő homokkövek, valamint ama, 
réteges félzitporfirnak nevezett képződmények, a melyek az iméntiekkel 
váltakozva, rétegesen telepedve fordulnak elő. Mindezek fölött ama kvarczit- 
homokkövek fekszenek, melyek az Izoi-gerinczen mindenütt a legmagasabb 
tetőket foglalják el s 20— 35°-kai dűlnek túlnyomólag K és EK felé. 
E homokkő legalsó padjai (dőlésök K-re 20°), melyek mintegy 800— 850 
méter magasságban közvetetlenül a réteges felzitporfirokra fekszenek rá, 
durva, kvarczbreccsiás képződmények, ugyanazok a —  harmadéve Valye

* M. kir. Földtani Intézet évi jelentése 18S6-ról, a 106. lapon.
** A Hegyes-Drócsa-Pietrosza hegység . . . .  kőzeteinek petrographiai tanulmá

nyozása (Kürthy Sándor és Primics György közreműködésével). L. a Földtani Köz
löny VIII. (1878. évi) kötetében, a 165. lapon.
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funusiból verrucanószeru, grauwackenak nevezett— «konglomerát-breccsia» 
kőzetek, eredeti fekvőhelyen. Túlnyomóan borsó, mogyoró, itt-ott apró dió
nagyságú éles, néha kopott kvarczdarabkák, de pirosas, majd egészen sötét
vöröses, ibolyaszinű felzitporfirszerű darabkák is találhatók benne, melyeket 
zöldes, másutt pirosas barna szericzites pala kötőanyag tart össze. Ezekből 
régebben egyszerűbb, falusi malmok ezéljaira eléggé megfelelő malomköve
ket faragtak a Jó forrás (Euntina bún) melletti bányában, a hol 6— 8 mj  
magasan fel vannak tárva s kedvező alkalmat kínálnak a két képződmény 
közötti határ megállapítására. Ezekre, a kimállott törmelék után ítélve, 
finom, mállott porhanyó, fehér, krótaszerű felzitporfir-tufa vékony réteges 
padja következik. E fölött azután s innentől kezdve a Nagy-Arad ormáig 
mintegy 250— 300rnf  vastagságban a felfelé mind finomabb, helyenként 
konglomatos vagy breccsiás, néhol finom, aprószemű palaszerű rétegektől 
megszakított kvarczit-homokkövek uralkodnak. Némely vékonytáblás pad
jaik igen kemény s meglepő egyenletes aprószemű anyagból állanak, mely
ben a kopott kvarczszemeket valami fiatalabb eredetű kvarczit kötőanyag 
tartja össze; de vannak közöttük igazi arkózák is, a melyekben nemcsak 
csillámpikkelyek (a mi helyenként igen bőven látható bennük), hanem egy
szersmind nagyszámú földpát szemecskók is találhatók; s vannak ismét 
olyanok, a melyekben a földpátszemecskék mellett a csillám elenyésző kevés, 
sőt egészen is eltűnik.

Eddig úgy látszott, hogy ez a vastag, az Izoi gerincz koronáját képező 
homokkő komplexus a vele együtt alsó diaszkorinak tekintett összes kép
ződményeknek utolsó tagja, s hogy (a mint némely helyen csakugyan 
mutatkozik) közvetetlenül erre a homokkőre telepedtek reá a részint felső, 
részint talán alsó triaszkori dolomitok. Nem sokat változtat a dolog lényegén, 
de mindamellett érdemes megemlíteni, hogy ezt a világosszürke homok
követ a Nagy-Arad csúcsán, nehány lépésnyire a legmagasabb ponttól, kékes- 
barnás-szürke, néhol sárgás fakó, apró csillámos, homokos, vékonyréteges, 
kemény pala takarja. így tehát a nagy-aradi homokkő, bármily tekintélyes 
is különben a vastagsága, szintén csak közbülső tagja az alsó diaszkori 
palák, homokkövek és réteges íelzitporfirok hatalmas sorozatának s térképi 
különválasztása —  ha megengedhető is helyenként, a hol nagyobb össze
függő tömegekben fordul elő —  nem lenne egészen jogosult s nem is lenne 
mindenütt keresztül vihető.

A lap keleti szélén, Eavna határában s a Török család déznai ura
dalmához tartozó Magura-gerinczen, a livarczit-homokkő szintén igen nagy 
tömegben s mintegy 160— 180 méter vastag rétegsorban jelenik meg. Belőle 
épültek fel a ravnai Magúra (Magúra la Bavna), a Nyárfás orom (Vurvu Plop) 
s a kettő közé eső, de mind a kettőnél, valamivel alacsonyabb Piatra urszu- 
luj. Megjegyzendő azonban, hogy a térképeken, és pedig mind a 25,000-es,
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mind a 75,000-es lapokon, ezek a nevek részint hiányzanak, részint 
nincsenek helyesen alkalmazva.*

Keletfelé a lap szegélyén túl lenyúlnak e nagy-aradi homokkövek a 
zugói völgybe s ennek jobboldali tág mellékvölgyébe a Strimbába, a völgy 
baloldalán átcsapnak a Yurvu-Zmidára s észak felé megtartanak Restyi- 
rátáig, a honnan, ha folyton észak fele haladunk, a határos lapok széléig, 
Brihény határáig követhetjük a homokkő fel-felbukkanó, kisebb-nagyobb 
foltokon elterülő rétegeit.

E nagy-aradi homokkövek fekűjét az egész területen a többször 
említett diaszkori palák, csillámos homokkövek és réteges felzitporfirok 
képezik (beleértve a verrucanó-grauwacke rétegeket is), a melyekhez a 
monyászai és a ravnai völgyekben a diabáztufák tekintélyes, de tőlük 
el nem választható rétegei csatlakoznak. E diabáztufák** se az Izoi- 
gerincz DNy-i lejtőjén (a nadalbest-szuszánvi oldalon), se a ravnai Ma- 
gura-gerinczen túl keletfelé nem fordulnak elő, hanem eddigi tudomá
som szerint csupán e két gerincz közötti területre s ott is leginkább a 
mélyebb részekre szorítkoznak. A vörös palák és homokkövek ellenben a 
réteges felzitporfirokkal együtt mind észak és északkelet, mind kelet és 
délkelet felé messze megtartanak. Magam e képződményeket ezidén kelet
felé Dulcsele határában s csaknem a Móma tövéig követtem. L óczy L ajos 
szóbeli közlése szerint ugyanezek a kőzetek Sustnál és Vaskóknál is kibuk
kannak, .a Fekete-Körös balpartján. Sust alatt agyagpala és verespala között 
diorit-kitörést látott, Sust felett pedig a brihényi völgyben igazi verrucano- 
konglomerátot. Vaskóhnál a görög temető felett kaleiterektől áthatott veres 
sernifit palát említett (1886. évi kirándulásai alkalmával), a melyekhez 
hasonló tömött, kemény vörös palák Monyásza környékén több helyen, de 
főképen a Valye-ruzsa és a Valye-boroia nevű szakadékos, szűk, igazi vad
regényes patakvölgyekben fordulnak elő.

A monyászai és nadalbesti réteges felzitporfirok fedőjében, minden
esetre velők kapcsolatos s belőlök kifejlődött finom, helyesebben elfino
modott, helyenként majd selyem, majd zsíros fényű, helylyel-közzel kvarcz-

* A mi a térképen M agúra la Barnának van jelezve a 880 mj  magassági 
szám alatt, annak az igazi neve Vurvu-plop (Nyárfás orom. Most híre sincs itt a 
nyárfának. Mind a két ormon igen sok fekete bodza cserje tenyészik). A térképen 
M agúra la piaira  néven jelzett tető pedig a voltaképeni M agúra la Barna. A térkép 
«Magura la piatra» elnevezését se az erdészek, se az erdőőrök nem ismerik. E két 
orom között a Plopnál mintegy 40 méterrel alacsonyabb tető neve (ez a térképen 
nincsen megnevezve) Piatra-urszuluj. Az igazi Vurvu-plop magassága a térkép szerint 
880 méter. Egyazon napon, 40 perez időkülönbséggel, aneroid-barométerrel tett méré
seim szerint az igazi ravnai Magúra valami kevéssel, 15— 20 méterrel lehet maga
sabb a Plopnál.

-■'* Lásd az 1889. évi idézett jelentésben, a 41— 42. lapokon.



erektől áthatott palák,-— a melyek külső megjelenése leginkább némely 
fiatalabb eredetű fillitekre emlékeztet, —  ha nem is azonosak, de minden
esetre élénken eszünkbe juttatják ama sajátságos kőzetcsoport némely 
tagját, melyet Tschermak Gusztáv* a raibli porfircsoport leírásában jellem
zett, s a melyről összefoglaló megjegyzéseiben úgy nyilatkozik, hogy az illető 
csoportbeli kőzetek legnagyobb része üledékes képződmény" s kétségtelenül 
valamely felzitporfir romjaiból és törmelékéből keletkezett, melyek agyagos 
üledékkel elegyedtek. (Id. helyen, Sitzungsber. 444. lap.)

Ha már a gránit előfordulása arra indított bennünket, hogy a Kodru- 
liegység képződményeinek természetes folytatását a Hegyés-Drócsában 
keressük, még sokkalta inkább erre utasít bennünket a palák, homokkövek 
és réteges felzitporfir ok ama rétegsorozata, melynek elterjedését az imént 
vázoltuk. Julius közepén L óczy L ajos egyetemi tanárral egyrészt a Kodru- 
liegységben (Bestyirata és Monyásza környékén), másrészt a Hegyes aljában 
(Taucz, Kavna és Nádas határában) összehasonlítás okáért tett kirándulá
saink meggyőztek bennünket arról, hogy a két hegységben (legalább a 
Hegyes északi lejtőjének alsó részén) tökéletesen azonos képződmények 
fordulnak elő : a kavna-tauczi Kis- és Nagy-Brémia völgyekben s a nádasi 
Pareu Doi-ban és Valye Tiezában ugyanolyan rétegen felzüporfirok talál
hatók, mint a Kodruhegység imént emlitett részein. A lényegre nézve tehát 
LóczYval teljesen egyetértünk, csupán az elnevezésben térünk el egymástól, 
a mennyiben L óczy ezeket a képződményeket csupán szericzites, kvarcz- 
szemes pala néven hajlandó elfogadni, de concedálja, hogy ezek nem tartoz
hatnak a fillit-komplexusba, ellenben igen jól beleillenek az én felfogásom 
szerint diasz-csoport sorozatába. —  Hasonlóképen megegyeznek a vörös 
paláink is ; a nagy-aradi homokkő, melynek a taucziakkal való azonosságát 
Lóczy már öt évvel ezelőtt kimutatta** a Taucztól D-re és DK-re eső 
magaslatok anyagát képezi; a nádasi Pareu-doi-ban feltárt csillámos, palás 
homokkő pedig petrografiai habitusára nézve is tökéletesen megegyezik a 
szuszányi Frunze-hegy lejtőin kibukkanó rétegek anyagával.

Ezeket tudva, már most nem csak érdekes, de a dolgok érdemére 
nézve nagyfontosságú volt az a kérdés: vájjon sikerülni fog-e a Kodru- 
hegységben megtalálni azokat az eredeti porfir-kitöréseket, vagy legalább 
felismerhető nyomaikat, a melyek ama réteges képződmények anyagát 
szolgáltatták ?

Harmadévi jelentésemben dr. Schafarzik F erencz kartársam mikrosz

* Tschermak Gusztáv : Über elén Baibler Porphir. (Sitzungsber. cl. kais. Aka- 
demie d. Wissenseh. Wien. 1866. .Tahrgang 1865. Bánd LII. Abth. I., pag. 436— 444.— 
Tschermak G. Die Porpkyrgesteine Österreichs aUs dér mittleren geolog. Epocbe, 
(Wien, 1869.) pag. 152. ff.

** A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1886-ról, 110. lap.
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kópos vizsgálatai és följegyzései alapján kiemeltem, hogy a dinamikai erők
től palákká lapított kvarczporfirokból a cliemiai átalakulás fölemésztette a 
földpátot s eltüntette a többi netalán még jelen volt elegyrészeket is, csupán 
a kvarczkristályokat hagyván meg bennök típusos alakokban. Ezeket tehát 
e jellemzés szerint akkor is eredeti képződményeknek tekintettem; mert a 
finomabb palás módosulatokat, az akkor is secundsernek tekintett képződ
ményeket, (iporfir- és porfirit-tufák» elnevezés alatt foglaltam össze. (V. ö. 
az 1889. évi jelentésben a 39., 40. és 41. lapokon.)

De földpát-taxtahsm kvarczporfirt abban az évben az egész bejárt 
területen nem találtam sehol; a mikroszkópos vizsgálat még abban a kőzet
ben sem tudta kimutatni, mely a nadalbesti Prizlop oldalában, mintegy 
700— 800mj  abs. magasságban tömeges sziklákban bukkant elő. —  Jelen 
évi bejárásaim és gyűjtéseim erre a kérdésre nézve kedvező eredményeket 
szolgáltattak. Nadalbest és főképen Szuszány határában leginkább a Töz 
patak medre mentén feltárt hegyoldalakban és a fölötte emelkedő tetőkön 
oly szép és típusos, felzites kvarcz-porfirokat találtam, a melyekben nem 
csak többféle földpát látható, hanem az eredeti elegyrészek közül itt-ott 
még nehány piros gránátszem is megmaradt. —  Vékony csiszolataimat 
az idén is dr. Schafabzik F ebencz kollegám volt szives megvizsgálni s az ő 
szóbeli szives közlései után néhány fragmentarikus adatot ide igtatok. 
A kőzetek részletes petrografiai jellemzését az ő részére tartom fenn, arra 
az alkalomra, midőn majd a Kodru-Móma hegység összes eruptív-kőzeteit 
rendszeresen feldolgozza.

1. Nadalbesti határ: aj a Prizlop emelkedő részéről, tömött módosu
lat; b) a Frunze és Prizlop közötti patakvölgyből (Pareu-prizlop), 
igen tömött, szabálytalanul repedező; c) a Cordelat lapos tetejéről^ 
zöld (chrizopráz) zárványos szürke kőzet. Mind a három fehér vagy 
szürkés, zöldes felzites kvarczporfir, éles kvarczszemekkel, de föld
pát nélkül.

2. Nadalbesti határ: d)  Valye-tornyásza, felz. kvarczporfir, makros- 
kóposan is kivehető gránát szemekkel, mikroszkóp alatt szép ortlio- 
kasz-iker ismerhető fel benne; e) Négy forrás (Okoli) felz. kvarcz
porfir mikroszkóposán felismerhető biotit foszlányokkal.

3. Szuszányi határ: f)  a Kimpu-merisora alatti nagy sziklákból (Piatra 
Vostyinaruluj) zöldes-vöröses-szürke, igen üde, ibolyaszínti fosz- 
lányos csíkokkal átszőtt kőzet, típusos felzites kvarczporfir, föld- 
pátokkal és makroszkóposán is jól kivehető, számos kicsinyke grá
nátszemekkel ; g ) a Balásza nyeregben típusos, vörös kvarczporfir, 
sok földpáttal; h— i)  a megelőző helytől nem messze a nyeregben 
és a (Faca-balészi) nevű lejtőn erősen felzites, túlnyomó alapanyagú 
kvarczporfir; k— l)  szintén tömeges sziklákban kibukkanó típusos
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kvarczporflrok a Dimlu-Merisori lejtőjéről s a Faca-Merisori és a 
Frunze lejtője között a Töz patak medréből; m) a Frunze oldalá
ban tömeges kvarczporfir üde sziklái: felzites alapanyag, kimart 
kvarczkristályszemek, plagioklasz, több orthoklasz, köztük ikerrovát- 
kos szemek is láthatók; n) a Pareu lu Prizlopban feltárt igen töme
ges, zöldes felzites kvarczporfir, sziklák, vékonyesiszolatában túl
nyomó az orthoklasz, kevés a plagioklasz, tisztán kivehető a mint 
a gránátszemecskék szélei chlorittá változtak á t; stb.

Ezek az adatok mind a mellett bizonyítanak, hogjr itt igazi, felzites 
kvarczporflrok nagy tömegű kitörései vannak előttünk, melyek mind a réte
ges felzit porfirokat, mind a belőlük képződött, elfinomodott palák anyagát 
bőven szolgáltathatták.

Diabáz kitörés, a szuszány-nadalbesti oldalon számra is, tömegre 
nézve is kevesebb található mint a Monyásza-Ravna felőlin. Görgetegei és 
kevéssé kopott darabjai többfelé láthatók ugyan, de szálban álló kitörést, 
a térszín elfödöttsége miatt, csak egyet tudtam biztosan megállapítani, a 
Prizlop-hegyen, a felső mező alatti út mellett. Ez zöldkövesedett, porfiros 
szövetű diabáz, illetve titanvastartalmú zöldkő, melynek a földpátja, sósav
val megcseppentve, kissé pezseg. Egy másik, a Tözpatakban talált görgeteg 
példány, mely zöldköves diabáz-porfirit, annál fogva igen érdekes, mert az 
alapkőzet egyenes hasadéklapjára valami zöldes epidotos (? piroxénes) 
él-töltelék tapadt reá.

Az Izoi-gerincz északkeleti lejtőjén, mintegy 700— 800 mj  magas
ságban, párhuzamosan a gerinczezel, a kvarezithomokkövekre telepedve, 
különféle módosulatu dolomitok foltjaival találkozunk a Vurvu-gyaluluj 
tetőtől kezdve egészen a Tyinosza nevű keskeny fönsík északi végéig a hol 
a Bratkoje rétre vezető út a haránttetőre vezet fel. A Vurvu-gyaluluj 
melletti vizkatlanok (dolinák) szintén e durva szemű, erősen pattogó dolo
mitban vannak. A Tyinoszán azonban igen szép szürke, helyenként világos 
szürkés-fehér, apró, czukorszemű dolomitfoltokkal is találkozunk, melyek
nek triaszkoriságát bevégzett dolognak tekinthetjük. E keskeny fensikon, 
a déli meszeshegységek terra-rossza képződményéhez hasonló, sötét sárga, 
vöröses-barnás agyagos képződmények borítják a talajt.

A monyászai liasz-mész, a mint kiterjedésének körvonalai most már 
világosan megmutatják, egészen öbölszerű képződmény s túlnyomólag a 
völgy jobb partját foglalja el, a hol —  így a Szlatinától északra eső részen -—• 
szélessége a két kilométert is eléri. Észak felé a szomszédos lap területén ■— 
némi megszakadás után —  a Bratkoje réten s a Gyalu-máre hegyen húzó
dik a Fekete-Körös felé, de ebben az irányban az idén már nem követhet
tem tovább. Meglepő, hogy a monyászai völgy balpartján e liasz-mésznek 
csak apró foltjai s keskeny szegély maradványai találhatók, melyek helyen-

4A m. kir. földi, intézet évi jelentése 1891-ről.



Dl PETHŐ GYULA. (9 )

ként, így a Gyalu-bóulujon s vele szemben a Gyalu-leurzi alatt, a Hosszú 
patak (Valye-lunga) torkában, 100'— 120mj  magas, meredek sziklák alak
jában vannak feltárva. Ez utóbbiak kékes, szürkés-fekete palás meszek.

Kelet felé e liasz meszeknek már semmi nyoma. A Vurvu-kreczu, 
Muncsel és Grohot ormok KDK felé irányuló gerinczén haladva, a lap 
szélétől nem messze (az Arnód bányához közel) megtaláljuk azt a határt, 
a hol a nagyaradi homokkőre és a rajta fekvő kékes, zöldes-szürke vékony 
réteges palára teljesen konkordáns helyezkedésben fekszenek rá a kékes- 
fekete dolomit KEK felé 30— 35 °-kal dűlő rétegei, melyek innentől fogva 
keletre mind nagyobb kiterjedésre tesznek szert. A dolomit dőlése a restyiratai 
völgyben is megegyezik a feküjét képező homokkövekével és vörös paláké
val : KEK-re 24— 33 °-kal. Restyirátától E-ra, a lap széle közelében, Bri- 
hény határában valamivel eltérő a dolomitnak anyaga is, dőlése is, mely 
KDK-i irányú 45 °-kos.

Kelet felé a terület legifjabb képződményei a hipersztén-andezittufák, 
melyek a Zűgó-völgyében a Strasser féle Csetaczell telepen felül követhe
tők ; a Strimba völgy nyugati lejtőjén azonban végok szakad. A Zúgó-völgy 
balpartja fölött emelkedő diécsi magúra hegycsoport (Magúra la diéei, leg
magasabb pontja 744mf)  szintén andezittufából áll, melynek rétegei, ép úgy 
mint a balparti tömegekéi is, átalában K felé dőlnek, csekély 18— 25 °-os 
lejtéssel.

Kiegészítésül csupán azt említem még meg, hogy a nagy-aradi gerincz 
déli lejtője tövében, Nadalbest közelében, mintegy 320m/  abs. magasság
ban, diszkordánsan a réteges felzitporfirra telepedve mállott verrucano-szerű 
breccsia padokat találtam, melybe ököl nagyságú tömör felzitporfir darabok 
és lapos, tenyér nagyságú kvarczithomokkő-töredékek is találhatók. Ezeken 
a breccsia padokon pedig pontusi, szürke, kissé homokos agyag fekszik, 
igen szép, jellemző faunával. A pontusi agyagban belesorolt szarmata-mész 
rögek vannak elszórva, melyekből Tapes gregaria és Cerithium pictum 
nehány elég jó példányát szedtem ki. —  A pontusi agyag faunája néhány 
congerián kívül különösen csigákban gazdag, melyek a következő fajokból 
állanak:

Melanopsis Martiniana, F ér.
-— Vindobonensis, F uchs.
—  avellana, F u c h s .

■— defensa, Fuchs (számos variatioval).
Ezeken kívül nehány apró neritina-faj, piczinyke planorbis-ok, s a mi 

a legmeglepőbb, orygoceras-ok jól felismerhető töredékei.

A területnek ipari fontosságú anyagait megelőző jelentésemben sorol
tam fel s ezúttal legfölebb arra hívhatom fel az érdeklődők figyelmét, hogy
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a hol a réteges felzitporfir széthullott s elmállott fészkei találhatók, mint 
Nadalbest határában s a Zúgó-völgy egyik mellékárkában és a dulcselei 
Pareu Ursoieleben, érdemes lenne próbafúrásokat tenni arra, hogy meny
nyire terjednek e mállott tömegek ? S ha a mennyiség kielégítő, kísérletet 
végezni az anyagnak mindenesetre igen tetemes tűzállóságára. Ide sorozom 
azt a mállott, krétaszerű, porhanyó, felzitporfirtufa-anyagot is, melyet a 
Nagy-Arad alatti Jó forrás (Funtina bnn) határkőzeteinek jellemzésénél 
említettem. Ha ez a kőzet csakugyan külön réteget képez a verrucano- 
breccsia és a kvarczithomokkő határán —  a mit némi feltáró munkálatok
kal nem lenne nehéz megállapítani —  igen, de igen becses anyagot szol
gáltatna a közönségesebb tűzálló árúczikkek gyártására.
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