
6, Borlova és Pojána Mórul környékének geológiai viszonyai,

(Jelentés az 1897-ben  a Szarkó-G-odján h egycsoportban  végzett részletes
geológ ia i felvételről).

Dr. S c h a f a r z ik  F e r e n c z - í ő I.

Az 1897. évben azon megbízást vettem, hogy az 1896. évi felvételem
hez csatlakozva a részletes geológiai fel vételt -4k*6nn -I)K  és a=|̂ '“ “a -DNy, 
DK, ENy és EK jelű lapokon nemcsak E-i irányban, hanem K felé is, lehe
tőleg a hunyadmegyei határig folytassam.

A kedvező időjárásnak köszönhető, hogy e feladatnak csakugyan meg 
is felelhettem, a mennyiben az utóbb említett szekczió nyugati részét egészen 
a megye határig (a lap ENy-i sarkában lévő Dalcs, Var és Glimboka 
községekhez tartozó határrészeken kívül) teljesen, az előbb felsorolt szekczió- 
nak pedig azon DK-i sarokrészét sikerült bejárnom és térképeznem, mely 
Valisora, Karánsebes és Bűjén községek között fekszik, illetve a Temes- 
folyó és a Sebes-patak között terül el.

Ezen terület magába foglalja a Muntye mik (1806), a Szarkó (2196 mf), 
a Nevoja (2152 * /), továbbá a magyar-román határ mentén a Godján 
(2229 mj), a Muráriu (2176 mj), végre a határon Hunyad-megye felé, tehát 
a régi erdélyi határ mentén a Gugu 2294 ™J), a Vurvu Petri (2165 mj), a 
Sturu (1824) és a Magúra Márga (1509 mj)  nevű havasokat. E hegység 
három erős patakot táplál, a melyeknek szurdokszerű völgyei mélyen be 
vannak vágódva. Ezek a következők: A Sebespatak, mely a Szarkó-hegység 
ENy-i oldalán fakad és ENy-i irányban Borlova, illetve Karánsebes felé 
folyva útjában a Muntye mik vizeit is felveszi magába. A Möruli-Bisztra, 
melynek két főága: a Suku, a Szarkó E-i oldaláról illetve a Szarkó és Nevoja 
közti hegykatlanból, és a Bisztra, mely a Nevoja és a V. Petri közti völgy
ből ered. E két patak Pojána Mörulnál egyesül s innen ENy-felé veszi 
folyását. Végre a harmadik hegyi patak a Riu Sesz, a Godján D-i oldalán 
fakadva egy félkörös kanyarodással ÉK-nek veszi útját a Gugu, Boreszkp 
és Retyezát hegységek közt egyrészt, másrészt pedig a Nevoja és V. Petri 
között, a hunyadmegyei Strigy felé keresvén lefutást. Útközben az említett 
havasokról lerohanó vizeket mind felveszi magába s Hunyadba átlépve a 
Nagy víz (Riu maré) nevet kapja.
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Ez az a terület, melyet a hatvanas évek elején Stttb D énes is érin
tett, s a kinek Krassó-Szörény és Hunyad megyékre vonatkozólag több fel
jegyzést is köszönünk, valamint az ismert Cobonini-Cbonbebg-féle térkép 
(1 : 228,000) révén közkézen forgó geológiai színezést is. Később azután 
Inkey Béla úr foglalkozott a szóban forgó területtel, mint részével a déli 
Kárpátok Olt és Duna közé eső szakaszának.

Stub D.* csak igen röviden emlékezik meg a Szarkó vidékéről s job 
ban mint ezen rövid utinaplójából leolvasható az említett térképéről, hogy 
az imént körülírt hegyvidéknek alaphegysége gránitból, agyagcsillámpalák- 
ból, csillámpalákból, amfibolpalákból, zöld palákból, konglomerátokból, 
gneiszből és kristályos mészkőből áll, míg a szedimenteket diaszkorú 
homokkövek és palák és alsó-liaszkorú homokkövek és palák képezik.

Inkey Béla úr akadémia székfoglaló előadásában,'*' mely az európai 
térkép ügyében 1882-ben foganatosított átnézetes bejárásainak eredményeit 
foglalja magában, a kristályos palákat, úgymint azt Krassó-Szörény megyé
ben B öckh János oszt. tanácsos úr, a m. kir. földtani intézet igazgatója 
tette, csoportokká foglalta össze. Ezen törekvése, miként ezt nemcsak az 
idézett értekezéséből, hanem az ő geológiai térképének nekem lekötelező 
szívességgel átengedett másolatából is tudom, abban jut kifejezésre, hogy 
gránitszövetű gneisz tömegeket, továbbá teljesen kristályos, de egyszer
smind palás-szövetű kőzeteket és végre kevésbbé világosan kristályos pala- 
fajtákat különböztet meg.

Inkey Béla megjegyzi azonban, hogy ezen beosztása B öckh J. osztályo
zásának annyiban felel meg, a mennyiben csak a harmadik csoportban 
teljes a megegyezés. Álláspontja különben a következő táblázatban tűn
tethető fel legjobban.

* D. Stor. Die Umgebung von Cornia, Corniaréva, Teregova und Szlatina- 
(Verhandl. d. k. k. geol. R. Anst. 1889, p. 272.)

I n k e y  B é l a  : Az erdélyi havasok az Oltszorostól a Vaskapuig. (Magy. tud. 
Akadémia értékezései, XIX . köt. 1. sz. 1889.)
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A kristályos palák csoportosítása :

K rassó  -  Szörény m egyében  
B öckh János szerint

a R etyezát vidékén  
Inkey Béla szerint

III. Felső (legfiatalabb) csoport. Amfibo- 
los palák, szteatitos palák, chlorit- 
palák, chloritgneiszok, fillitek, zöld 
palák, szericzites csillámpalák. B kő
zetek gyakran vasrozsdaszinüek vagy 
grafitosak. Kvarcz és kristályos 
mészkő-lencsék elég gyakoriak. Sok
szor beáll a szerpentinizálás folya
mata is, sőt valódi szerpentinek sem 
hiányoznak.

III. Legfiatalabb csoport. Kevésbé vilá
gosan kristályos palafajták, főleg 
fillitek, melyeknek egyrésze grafit- 
tartalmu; chloritpalák, amfibol- 
chloritpalák, szerpentin- és talkpala, 
kvarczitok, gneiszok és csillámpalák 
némely fajai, végre mészpalák, mész- 
csillám- és mésztalkpalák.

II. K özépső csoport. Dús csillámu csillám
palák és csillámgneiszok, biotittal, 
muszkovittal. E csoportban nem rit
kák a granulitok, valamint a gránitos 
kifejlődésű pegmatitok sem, ritkák 
ellenben az amfibolitok és az am- 
fibol-gneiszok, a mi c csoportra je l
lemző. Gránát, turmalin, eianit gyak
ran jelentkeznek az ide tartozó 
csillámpalákban és gneiszokban mint 
járulékos elegyrészek. Szerpentin 
hiányzik.

II. Középső csoport. Teljesen kristályos 
palák biotitgneisz, muszkovitgneisz, 
melyek gyakran gránáttartalmuak; 
amfibolgneisz, talkos és chloritos 
gneisz, csillámpala, ritkán mészpala 
és szerpentin.I. Alsó (legrégibb) csoport. Gránitos 

gneiszok, durvább szemű aplitos 
gneiszok, alárendelten pegmatit- 
lencsókkel, durvább szemű amfibo
litok és amfibolgneiszok; ritkábban 
közbetelepedett granulitok és csillám
palák.

I. Legrégibb csoport. Gránitos szövetű 
gneisz, mely több helyen valóságos 
gránitba megy át.
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E táblázatból kitűnik, hogy Inket II. csoportját Böckh II. és I. cso
portjának összeségével tartja asquivalensnek, alatta még egy tagot külön
böztetvén meg, mely valamennyinél régibb. Hogy ez az osztályozás meny
nyire illik a tőlem bejárt terület kristályos pala kőzeteire, azt alább rész
letesebben ki fogom fejteni.

Lássuk azonban most azon képződmények sorozatát, a melyek hegy
ségünk alkotásában részt vesznek. Ezek koruk szerint rendezve a követ
kezők:

A) Kristályos palák.

1. A kristályos palák középső (II.) csoportja.
2. A kristályos palák felső (III.) csoportja.

B) Üledékes kőzetek.

3. Régibb paleozoi (karbonkorú ?) konglomerátok.
4. Alsó diaszkorú verrukáno-rétegek.
5. Liaszkorú agyagpalák és homokkövek.
6. Diabáztufa.
7. Doggerkorú agyagpalák, homok- és mészkövek.

C) Eruptív jellegű kőzetek.
8. Gránitit.
9. Augitporfir, diabáz, szerpentin.

A) Hegységünk kristályos palái.

1. A  középső (II.) csoport kristályos palái.

Hegységünk legrégibb kőzeteit kétségkívül a kristályos palák szolgál
tatják, még pedig azok, a melyek a középső vagy második csoport fogalma 
alá sorozhatok.

Mindenek előtt területemnek legdélibb részén, a Godján hegycsúcstól 
Ny-ra fekvő, Tucsilla nevű határponton konstatálhattam ezen kőzeteket, a 
melyek innen ENy-i irányban a Riu-Sesz völgyébe, majd pedig a Sinlculuj 
nevű kúpot E-ról megkerülve csaknem, egyenesen Nv-felé a Riu Hidegen 
át a Eulgu gerinczre húzódnak, azon pontig, a melyen már tavalyi jelen
tésemben végződésüket jeleztem volt. Ezen vonallal záródik a középső cso
port kristályos paláinak ama hatalmas előfordulása, mely a bogoltini Szgli- 
ver gerincz csúcstól (1629 m/), a Boldovén-en (1801 mj)  és Dobri Vir-on 
(1934 mj)  át, DDNy— EEK-i irányban a magyar-román határ-hegységet
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képezve, 25 kilométer hosszúságban egészen a Tucsilláig (1972 mj)  kö
vethető.

Északi végződésének, tehát a Tucsilla pont körül fellépő kőzetei áta- 
lában igen rokonok az említett határgerincz délibb részein előforduló kőze
tekkel, a mennyiben itt is csillámdús muszkovitbiotit-gneiszok és durva
szemű niuszkovitpegmatitok fordulnak elő. Amíibolitok találhatók ugyan 
ezen a tájon is, nevezetesen a Tucsillától ÉNy-ra a Eiu Seszbe levezető 
ösvény mentén, de egészben véve mégis csak alárendelten. A pegmatitok 
különösen az által tűnnek fel, hogy az olykor tenyér nagyságú tömegekben 
kifejlődött s egységes lapok szerint hasadó fehér földpátokban a kvarcz a 
betűgránit módjára van beleszövődve. Maga a földpát orthoklász és oP sze
rinti hasadási lapjain mikroszkóp alatt a mikroklinre jellemző rácsos szö
vetet igen jól vehetjük észre. A Tucsilla eme pegmatitjában helyenkint 
közepes serétnagvságú gránátszemek is fordulnak elő. Végre még meg
említjük, hogy a palák ezen a tájon általában D felé dűlnek 10— 15 óráig 
való ingadozással, és 40— 70°-ú hajlással.

A Tucsillától az ország határát KÉK-felé követve, a főgeriücz a Göd
jén csúcsában 2229 méterig emelkedik, azon túl pedig a Murár-gerinczen 
végig a Murár délibb kúpjához (2231 mj)  és a Triplex confiniumhoz 
(2153 mj) vezet. Ezen az egész úton fiatalabb képű kristályos palákon já
runk s csak az utóbb említett hármas határnál bukkanunk ismét a középső 
csoport csillámos kőzeteire. Egyelőre e kőzeteket egy olyan folton láthattam, 
mely a Triplex confinium-tól a Murár É-ibb csúcsán (2281 mf)  átterjed és 
még aBuza-Murár vagyis a Murár É-i meredek homlokát is magába foglalja. 
Innen tovább É-ra, akár a Eiu Sesz-felé leereszkedve, akár pedig a Gugu 
felé folytatva utunkat, megint a III. csoport kristályos paláira akadunk. 
A II. csoport kristályos paláinak eme szigetét K felé csakis a Krassó- 
Szörény— Hunyad megyei határig követtem, a melynél azonban kétség
kívül tovább terjed, mit a jövő évi felvételem alkalmával lesz feladatom 
kinyomozni. A Triplex coníinium —  Murár eme II. csoportbeli kristályos 
pala szigetének területén csillámdús biotitgneisz, biotitmuszkovitgneisz, a 
Búza Murár felé pedig egyes pegmatit és tömör amfibolitpadokat figyel
tem meg. Mind e kőzeteknek dűlése D-i 11— 12 óra között való ingadozással 
50— 65°-nyi hajlással.

A Vurfu Petri-Sturu gerincze és ennek nyugati lejtői képezik az idei 
területemen a harmadik pontot, a hol a II. csoport kristályos palái fellép
nek. Legtipusosabb ezen kőzetek habitusa ez előfordulás nyugati szélén, a 
miért is közte és a vele határos III. csoport palái között a határ igen élesen 
volt meghúzható. E vonal a korcsovai nyereg É-i lejtőjén veszi kezdetét, a 
lionnét ÉNy-i irányban a Bisztrába, majd pedig ennek bal partjára átcsapva 
egészen a pojána-möruli Breluka-kúpra felhuzódik. Itt azután É felé fór
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dúlva a Zanoga gerinczen át a megye határán fekvő Fácza Suropata nevű 
ponthoz jutunk. Egészben véve tehát e határvonal félkört ír le a Vu-Petri- 
Sturu gerincze körül.

Ha a Fácza Suropata, a Zanoga, vagy a Preluka-pontok bármelyiké
ről kiindulva a Vurfu Petri felé közeledünk, akkor mindenütt először típu
sos csillámdús csillámpalákra és csillámos gneiszokra akadunk, a melyek 
gyakran tele vannak gránátokkal, ritkábban turmalinnal. Közben elég gyak
ran egyes gránulitpadokra is bukkanunk; a Kraku Bulvánnak 1230 méter 
magasságában pedig valóságos gránátsziklát találtam. E csillámos palák 
között azonban kezdetben ritkábban, majd pedig sűrűbben csillámszegény 
fehér muszkovitgneiszokat találunk, a melyek középszeműeknek mondhatók, 
a mennyiben elegyrészeik átlag 1— 2 mj  átmérőjűek. E gneiszokban a föld- 
pát és kvarcz komponensek túlnyomók, míg a hasonló dimenziójú fehér 
csillámpikkelyek alárendeltek. Innen van az, hogy e gneiszok színe úgy a 
kézi példányokat, mint pedig a helyszínén padjaikat tekintve, fehér vagy 
fehéresnek mondható. Egy igen gyakori elegyrész, mely ezen gneiszokban 
számos ponton megfigyelhető, a piros gránát olyan apró, gombostűfej 
nagyságú szemekben, mint a granulitokban találni szoktuk.

Fölérve a főgerinczre, a Sturu körül csupa ilyen fehér gneiszokat 
látunk, a melyek úgy nagyban, mint kicsinyben mindig rétegesek és réteges 
szövetűek. Padjaiknak a kristályos palás kőzetekhez való tartozását igazol
ják a helylyel-közzel közbe telepedett kvarczitpadok, finomszemű csíkos 
biotitgneiszok és csillámdús típusos csillámpalák is. A Vurfu Petrin végre 
ismét az előbb említett muszkovitgneiszok fordulnak elő, ha pedig ezen 
hegyről a korcsovai nyereg felé leszállunk, akkor eleinte velők váltakozó, 
majd pedig kizárólag magában fellépő szericzites kvarczitpalákra akadunk, 
melyek csak a tulajdonképeni nyeregben engedik át a tért a harmadik cso
port zöldpaláinak. Gránitos kőzeteket ezen az egész gerinczen nem láttam, 
valamint ki kell emelnem azt is, hogy amfibol tartalmú gneiszok csak igen 
ritkán és inkább az egész előfordulás fedőbb rétegei felé fordulnak elő.

Inkey Béla úr ezen az előbbiekben felsorolt kőzetek közül a musz- 
kovit-gneiszokat külön csoportnak hajlandó tekinteni, még pedig mint a 
fentebbi táblázatból látjuk, egy valamennyinél régibb tagnak. Ilyennek 
tekinti nemcsak a Vurfu Petrit, hanem magát a Betyezátot is. Magam az 
idei felvételem során még nem jutottam annyira, hogy a tőle említett terü
letek mindegyikével autopsiából megismerkedhettem volna, a mennyiben 
eddig mindössze a Vu-Petri szigetszerű púpnak csak nyugati, Krassó- 
Szörény megye területére eső részét ismerem. Ezért e dologról magamnak 
még nem alkothatok minden irányban kimerítő véleményt. A mi azonban 
a Vu-Petri gerinczét és nyugati oldalait illeti, úgy nem látok benne semmi 
nehézséget arra nézve, hogy a gerinczen uralkodólag fellépő muszkovit-



(7) FELVÉTELI JELENTÉS. 113

gneiszokat, mint a nyugati lejtőkön található csillámos palákkal és gneiszok
kal szoros összefüggésben lévő kőzeteket szintén II. csoportbelieknek ne 
tekintsem. Petrografiai kifejlődésük nemhogy ellentmondana, hanem ellen
kezőleg egyenesen ráutal a krassó-szörénvi osztályozás II. csoportjára. A dű- 
lési viszonyokat is szem előtt tartva, ezen muszkovitgneiszokat nem tekint
hetem egyébnek, mint a II. csoport komplexusa mélyebb részének.

A dűlósi viszonyok ugyanis, miként ez a mellékelt vázlatból is kitű
nik, a következők: A korcsovai nyeregtől fel a Vu-Petrire és Sturura a 
rétegek dűlése többnyire 14h 30— 70°-ú és csak magán a Yu-Petrin ellen
tétes, tudniillik 3h 50— 70°-ú. A Bisztra-völgyében a dűlés 15— 16h, a 
Preluka-kúpon 15h, a Bulván-gerinczen 16— 17h, a Kraku Biszerikucza 
1300 mj  magasságában 18h, és végre ugyanezen gerincz 900 mj  magasságá
ban 21h felé irányul. Világos tehát, hogy a Vu-Petri-Sturu II. csoportbeli 
kristályos paláinak csapás vonala félkörben az ENy-i irányból az EK-ibe 
megyen át.

A krösma-nijéni hegycsoport, mely a 929 mj  magas Vu-Batrinuban 
kulminál, szolgáltatja végre azon negyedik területet, a melyen az idén a 
II. csoport kristályos paláit megtaláltam. E csoport palái feltűnő csillámos 
voltuknál fogva egy éles ÉK— DNy-i vonal mentén válnak el a velők szom
szédos III. csoport kőzeteitől. Uralkodó kőzetei a muszkovit-biotit gneiszok és 
biotit-gneiszok, a melyek gyakran gránáttartalmúak, s közben, miként ezt a 
krösmai kőbányában is láthatjuk, tiszta csillámból álló biotit-palák is for
dulnak elő. Felemlítendök továbbá a durvaszemü fehér pegmatitok, a 
melyek némelyike, mint pl. a Csóka Blidáriutól D-re húzódó gerinczen 
előforduló is, gazdagon tartalmazza a fekete turmalinkristályokat. Muszko- 
vitos csillámpalák a rujéni Plesa gerinczen és az Ovidius-torony körül talál
hatók nagyobb elterjedésben. Amfibolitokra ellenben csak gyéren elszórva 
akadunk.

Egészben véve a Vu-Batrinu hegycsoportjának eme kristályos palái 
olyan típusosán II. csoportbeliek, akár csak az örményesi kulcsban vagy a 
Szemenik-hegységben előfordulók.

A Vu-Batrinu hegycsoportjának eme palái különösen jól tanulmányoz
hatók a Bisztra krösmai szakaszának medrében, valamint előfordulnak 
Krösmától KÉK-re a Moga nevű hegygerinczen is egészen a lap északi 
széléig.

A szóban forgó kristályos palakomplexus csapás- és dűlés-viszonyai 
igen egységesek. DNy-on ugyanis Bűjén körül 19h és 21h, a Vu-Batrinun 
21h, Krösma körül pedig 22— 23 h felé dűlnek a rétegei, minélfogva a vo
nulat csapása egészben véve a DNyD-iból a KÉK-ibe hajlik át.

A m. k. földtani int. évi jelentése 1897-ről. 8
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2. A  felső (III.) csoport kristályos palái.

Míg a középső csoport kristályos palái az ez idei területemen külön s 
egymástól távol eső foltokban vagy vonulatrészletekben voltak térképezhető 
addig a harmadik vagy felső csoport kristályos pialái egy összefüggő nagy 
területet foglalnak el, a mely az előbb említett II. csoportbeli kristályos 
pala szigetek között az egész térséget kitölti. Ezen nagy kristályos pala 
terület folytonosságát csak a rajta keresztültörő gránitit-telepek, a Szarkó 
körül pedig a reája települő szedimentek szakítják meg.

Az ezen csoportot jellemző kőzetek a következők : fillitek, gyérebben 
grafitos fillit és kvarczcsomos fillit, valamint ritkán fillites, földpátszemes 
gneisz. Szericzites palák és szericzites gneisz, ritkábban zöldes muszkovitos 
pala és muszkovitgneisz, és valamivel gyakrabban zöldes biotitos gneisz. 
Ezen utóbb említett csillámos paláknál megemlítendő azonban, hogy a 
csillám rendesen csak apróbb pikkelyekben és egészben véve mint aláren- 
deltebb elegyrész mutatkozik, míg erősebben csillámos palák vagyis olya
nok, a melyek már a középső csoport kőzeteire emlékeztetnének, csak 
kivételképen találhatók imitt-amott egyes padokban. Igen gyakori kőzetei 
ezen csoportnak továbbá a zöldpala, a chloritpala, a chloritos gneisz, a 
zöld aplitos gneisz, zöld amfibolgneisz és végre az amfibolit. Ezen kőzetek
ben kétségtelenül dominál az amíibol, amely elegyrész sokszor még tisztán 
felismerhető, sokszor azonban zöldes chloritos ásványnyá átalakulva for
dul elő. Ez utóbbi szolgáltatja azután e zöldpalák és zöldgneiszok külön
böző szövetű változatos sorozatát. A III. csoport eme kőzetei között felette 
ritkán észlelhető a pegmatitos szövet. A kvarcz és földpát, a melyekhez 
olykor biotit, máskor muszkovit is csatlakozik mindössze csak egynéhány 
esetben öltenek akkora dimenziókat, hogy a belőlük álló kőzetpad vagy 
lencse pegmatitnak nevezhető, s ezek az esetek kizárólag olyan helyekre 
szorítkoznak, a melyek a II. csoport területeihez közelesők. Más szavakkal 
egyes gyéren mutatkozó pegmatitos padok vagy lencsék a III. csoport kris
tályos pala komplexusának alsó, sőt legalsó részében lépnek föl. Minden 
durvaszeműsége daczára azonban a gyakorlott szem különbözőknek ismeri 
a III. csoporton belül fellépő pegmatitokat a II. csoport nagy csillámú és 
nagy földpátu pegmatitjaitól, a mely utóbbiaknak földpátjai többnyire betű
gránit módjára kvarcztól szoktak átszőve lenni.

Megemlítendő továbbá, hogy a III. csoport kőzetei között olykor fehér- 
kristályos kvarczit-lencséket is találunk, így például a Glodján-kúpja körül, 
a Kraku petrile albe gerinczen Borlova és a Magúra Magulis gerinczen 
Mórul községek határában. Ez utóbbi két ponton a fehér kvarcz térképileg 
is kiválasztható kisebb foltok alakjában jelentkezik. Egy másik egyszerű
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kőzet, mely gyakrabban található, a kristályos mész. Kisebb kiterjedésű 
lencséit és telepeit a borlovai határban találjuk a Kiu-Sebes völgyében, és 
a Kraku petrile albe gerinczen 840 méter magasságban, valamint Pojána 
Mörultól körülbelül 0‘80 kilométerre K-re a Bisztra-patak medrében. Ezen 
utóbbi helyen a fillitek közé települt szürkés mészkőpala égetett mészsze 
látja el a pojána-möruli fűrésztelepet. Egy hasonló szürkés mészkőpala 
fordul elő a korcsovai nyeregtől DK-re is a Biu-Seszbe levezető úton zöld
palák közé beékelődve. Igen jellemző végre e III. csoportbeli kristályos pa
láinkra, nevezetesen a chloritos és zöldpalákra, a magnetitunk az előfordu
lása is. A Pojána Mörultól 1 kmtr keletre a Bisztra bal partján az iparvasut 
vágányai mentén látható chloritos zöldpalák helyenkint sűrűn tele vannak 
hintve gombostűfejnagyságú magnetitkristályokkal, ép úgy ráakadhatunk 
a fűrészteleptől ÉK-re a Kraku rosu nevű hegyfarkon körülbelül 1000 mtr 
magasságban az ott előforduló szericzites-chloritos palákban hasonló 
nagyságú magnetitszemekre. E szemeknek jól kivehető rendes kristály
alakja az 0.

Ezenkívül előfordul azonban a magnetit egy kisebb telep alakjában 
is. A hely, a hol régebben ezen érezre kutattak, Pojána Mörultól DNyD-ra 
a Skorila-gerincz DK-i oldalán fekszik. Ha azon hegybordát felkeressük, 
mely a Preluka ku tersza tisztás feletti 1450 mj  ponttól kiágazva DKD-i 
irányban a Boborácza maré és Boborácza mica árkok között a Sucu-patak 
felé, még pedig azon pontjához lehuzódik, a hol a Boborácza máre árok a 
Sucuba betorkol, akkor ezen a felette meredek sziklás és erdős gerinczen 
(a gerinczéltől vagy 100 lépésre K-re) körülbelül 1200 m! magasságban rá 
fogunk akadni arra a meredek sziklára, a melynek oldalán egy körülbelül 
3 hosszú rézsútosan lefelé irányult vájás látszik. A sziklacsoport rétegei 
17— 19h felé 25° alatt dűlnek, és kőzete a fedő részekben zöldpala, zöld
gneisz és durva szemű amfibolit, a feküben ellenben zöldes fillit. Ezen 
kőzetpadok közé egy körülbelül 0.90 mj  vastag ércztelepet látunk be
helyezve és az említett vájás által feltárva. E kis telepet lencseszerűnek kell 
tartanunk, a mennyiben a vájástól oldalt folytatása nem látszik. Maga az 
érez szemcsés mágnesvas, mely azonban csak kevés ponton tiszta, hanem 
nagyobbrészt közbehintett vaskéneg szemek és zsinóroktól tisztátalanná 
van téve. A pirít olykor kristálykák alakjában is megfigyelhető, a mikor is 
a középkristályt megközelítő 0  és ooOoo összalaklatot konstatálhatjuk 
rajtok.

A vájás végén egy aprószemű tömör zöldes aktinolith-zoizit kőzet lép 
fel, a melybe magnetit- és piriterek hatolnak be olykor vaskos kvarcz kísé
retében. A világos zöld finom rostozatú aktinolith gyengén pleochroos s 
extinctiója úgy finom szemcsékben, mint pedig a vékony csiszolatokban c 
irányú metszeteken mérve 15° körüli. Ezen főelegyrész mellett még igen sok
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zoisitet láthatunk, a melynek színtelen szemei úgy szöveti viszonyainál, nagy 
fénytörésénél, mint pedig jellemző szürke, sőt indigókék, de tompa színei
nél fogva könnyen felismerhető. A c tengelylyel párhuzamos metszetek 
egyenes kioltásuak. Azon kívül van még a vékonycsiszolatban sok apró 
Utánit, kevés kvcircz és pirít.

Mint mállási terményeket említhetem a vasrozsdán (limonit) kívül 
még a gipszet, melynek apró fehéres kristálykái az ércztelepecske szélén 
levő üregeket bevonják, továbbá a vállap mentén mállott kőzetpor között 
világos zöld, fanyar ízű melanterit-kérgeket, a melyeknek anyaga azonban 
már 24 óra múlva kristályvizét elveszítve, fehéres szennyes porrá hull 
széjjel.

Habár ezen mágnesvasércz-előfordulás igen érdekes, mégis technikai 
szempontból alig méltatható nagyobb figyelemre, mert nemcsak, hogy kevés 
a feltárt érez mennyisége, hanem még azon felül vaskénegtől nagy fokban 
tisztátalan. Nem utolsó ok, a miért kiaknázás alá nem fogható, végre az, 
hogy igen nehezen hozzáférhető helyen és nagyon magasan fekszik.

Ezeken kívül még egy érdekes ásványleletről is számolhatok be. 
Pojána Móniitól a Sucu-patak jobb partján vezető ösvényen DNyD-i irány
ban haladva a Búza Nedej nevű magaslatról lehuzódó és a Sucuba ömlő 
ároktól kissé D-re egy öregszemű, kvarezszegény amfibolgneiszra akadtam, 
a melynek egyik hasadéklapjára nőve hematit táblácskák társaságában 
apró hófehér adulár kristályok fordultak elő. A kristálykák mérete a b ten
gely irányában 1— 4 mfm. Lapjaik a ( 001 } oP  kivételével rostozottak, illetve 
háborgatott felületitek, úgy hogy pontosabb goniométeres vizsgálatra nem 
alkalmasak. E kristályok formái {1 1 0 } oc P7 } 101 ) +  1-po, [001 J oP, 
{  112 } V2P, a melyeket az övékén kívül egy FüESS-féle tükrözési szög
mérővel végzett mérésekkel is megalapíthattam. A kristályokon rendesen 
az 110, Í01, 001 kombinálás tapasztalható, az 112 formát csak néhány 
kristályon elég széles szalagban ugyan, de mindig gömbölyödött lapokkal 
találtam. A vertikális irányban sűrűn rovátkos prizmalapokon oscilláló 
kombináczióban az { 100} ooPoo is kimutatható.

Maga az anyakőzet, a melynek falait ezen ásványok bevonják, erősen 
megváltozott. Földpátos elegyrésze legnagyobb részt epidotizálva van. 
A kőzet egynémely pontján találunk még eléggé ép földpátszemeket is, a 
melyek mikroszkóp alatt oligoklász kioltású plagioklászok és ikerrovátkosság 
nélküli többnyire szericzitpikkelyekkel telt s valószínűleg orthoklászoknak 
tartható szemek halmazából állóknak bizonyulnak. Az amfibol nagy egyénei 
szintén meg vannak támadva, zöldesek, fénytelenek, de azért a prizma 
szerinti hasadás még jól látszik rajtok. Mikroszkóp alatt az amfibol szintén 
még jól felismerhető, kioltása || c 17°. Eredeti elegyrészeknek tarthatók 
továbbá még a kvarcznak egy része, valamint a fekete titánvasszemek.
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Járulékos ásványként az apatit néhány vastagabb szeme szerepel. Újabb 
képződésnek ellenben mindenekelőtt egy igen fényes sötétzöld csillám, 
mely mikroszkóposán is látszik és mely kivált a zöld amfibolkristályok körül 
szokott fellépni. Ezen csillám tele van vékony hosszú és egymást 60° alatt 
keresztező rutiltűkkel, mit a oP  hasadási lapocskákon látni legjobban. 
Megemlítendő továbbá, hogy a dekomponált földpátok tele vannak sárga 
epidot-szemekkel, valamint hogy a fekete titanvasszemek erős leukoxén 
hurkoktól vannak körülvéve.

Felemlítendő végre, hogy az egész kőzet keresztül-kasul szét van 
töredezve, s hogy e hasadékokat utóbb szemcsés kvarcz töltötte ki, a mely
ben féregalakúlag csavarodott zöld chloritpamatok (vermiculit) lebegnek.

A mi ezek után a III. csoportbeli kristályos palák csapás és dülés 
viszonyait illeti, átalában az mondható, hogy vonulatai mindenütt szorosan 
hozzáilleszkednek a II. csoport kristályos pala területeihez. A mellékelt 
vázlatból is kivehető, hogy területünk ENy-i részén a palák ép úgy, mint 
ezt a krözsma-rujéni II. csoportbelieknél láttuk, ÉK felé húzódnak; a dülés 
ugyanis a gránitit-vonulat mind a két oldalán ENy-i, 30— 80°-ú hajlás 
mellett. A Yu-Petri II. csoportbeli szigetéhez paláink szorosan hozzásimul
nak a nyugati oldalon Ny-i, a korcsovai nyereg táján ellenben DNy-i dűlést 
észleltetvén. A Eiu Sesz völgye felé paláink bekanyarodása K felé félre- 
ismerhetlen módon jut kifejezésre. A Szarkó körül, ennek úgy északi, mint 
pedig déli oldalán erős gyűrődést veszünk észre, de a közepes dülés nagyjá
ból D felé irányul; a mint azután a Eiu Sesz délkeleti oldalára, tehát a 
Gugu északnyugati lejtőire átlépünk, fokozatos fordulást konstatálhatunk 
a csapásban, még pedig EK felé; a dülés itt ugyanis 9— 10h felé irányul 
40— 60° alatt. Paláink eme vonulata egyesülni látszik a krassó-szörény- 
hunyadi határon a Eiu Sesz völgyében a korcsovai nyereg paláival.

B) A z ü led ék es  kőzetek .

3. R é g ib b  p a le o z o i  (k a rb o n k o rú .? )  k o n g lo m e r á to k .

Mint hegységünk legrégibb üledékes kőzetét azon konglomerátot 
nevezhetem, mely PojánaM örultól DKD-re a Vu-Nevoja és a Turcelul 
Bisztrisora nevű pontok körül a széles hegyhátat jókora nagy folton borítja. 
Az előttem itt járt geológusok közül csak Stub D. volt az, ki ezen konglo- 
merátokat az említett CoBONim-CBONBERG-féle térképen kijelölte, de mint 
egyik tagját a kristályos paláknak. A  szövegben ellenben nem tesz róluk 
említést.

A konglomerát zárványai, melyek a fej nagyságot is elérik, lefelé min
den méretben egészen a homokszem nagyságig észlelhetők. A zárványok
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anyaga földpátdús gneisz, amfibolit, titánittartalmú földpátos amfibolit, 
amíibol-gneisz és végre gabbró. Ezen utóbbi kőzet gömbölyödött rögei sű
rűn találhatók e konglomerátban. Elegyrészei e gabbrónak a nagylevelű 
barnásán csillámló diallag s egy fehéres vagy világos zöldes saussurit-föld- 
pát, mely a kőzet főrészét teszi.

Mikroszkóp alatt is a saussurit mondható uralkodó elegyrésznek. 
A földpátok egykori szöveti viszonyai a saussuritosodás folytán teljesen el
mosódtak. Közben azután az aránylag még elég ép diallagitot látjuk, am ely
nek széles lemezei 30— 40° közti kioltást mutatnak. Minden szeme a széle
ken barnás amfibolczafatokkal van körülvéve, anyaga tehát uralitosodás 
stádiumában van. Azonkívül több helyen újonnan képződött zöldes amfibol 
(aktinolith)tűcsoportokat látunk a csiszolatban, valamint végre még egyes 
titanvasmaradványokat tartalmazó leukoxén-szemeket is.

A gabbrónak megjelenése ezen konglomerátban annyiból feltűnő, mi
vel Krassó-Szörény megye ezen részében legalább idáig, szálban lévő gabbrót 
még nem ismerünk. Lehet, hogy a jövő évi felvételek származási helyét 
majd ki fogják deríteni.

Az alapanyag, mely az imént említett konglomerát gömbölyített 
elemeit összetartja, valamikor ugyanezen kőzetek laza törmeléke volt, máig 
azonban szilárd kőzetté regenerálódott. Szemnagysága különböző helyeken 
változó, ásványos elegyrészeit pedig főleg földpát, kevés kvarcz, továbbá 
amfibol, imitt-amott egy-egy diallag lapocska és gyéren kisebb muszkovit- 
pikkelyek szolgáltatják, szóval mind olyan ásványok, melyek a kristályos 
palákból és a gabbróból származnak. Mikroszkóp alatt a felsoroltakon kívül 
még néhány titanvas, illetve leukoxén-szemet láthattam, s átalában mond
ható, hogy vékonycsiszolatban poligén, mikro-konglomerátos természete 
még jobban tűnik fel, mint makroszkoposan.

E konglomerátok színe átalában sötétes zöldes-szürke. Vastag padjai 
D és DNy felé dűlnek 40— 60° alatt és településük átalában konform az 
alattok lévő zöldpalák és fillitekével. Olyan pontokon, hol kedvező feltárá
sokban az egymásra telepedés jól kivehető, mint pl. a Dálcs-patak forrás
katlanjában, ott egyszersmind azt is konstatálhatjuk, hogy a határ a két 
formáczió között nem éles, hanem hogy fokozatos köztük az átmenet. 
A Dálcs katlan D-i meredek sziklafalán a Bisztrisora laposra felkapasz
kodva, alul 35° alattD felé dűlő fiilites zöldpalákat láthatunk, feljebb 45° 
alatt zöldes, gyéren muszkovittartalmu gneiszt figyelhetünk meg; ezek 
fölött zöldpalák következnek egyes aplitos csomókkal és végre már közel a 
plató széléhez azon a ponton, hol még aug. 15-én is nagyobb foltban hó 
feküdt, zöldesszürke színű konglomerátok, a melyek szintén 45° alatt 
D felé dűlnek. Diónyi sötét amfibolit- és világosabb gneiszdarabok jellem
zik e ponton e konglomerátokat; a legszebb és legjellemzőbb példányokat
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ellenben fent a platón a Turcelul Bisztrisora nevű, a legelő laposából szíri
ként kiemelkedő szikla körül gyüjthetjük. Kelet felé a konglomerátok a 
Matanya nevű völgykatlan felső részén húzódnak át, a folt déli szélén ellen
ben egészen a Szkeiu (Scheiu) nyereg melletti hegyi tóig nyúlnak le.

A mi ezek után e konglomerátok geológiai korát illeti, úgy abban a 
kényes helyzetben vagyunk, hogy paleontologiai leletekre nem támaszkod
hatunk, mit bizonyára a lerakodott anyag durvaszeműségének róhatunk 
fel. Ennélfogva tehát kénytelenek vagyunk egyéb támpontokat és analógiákat 
keresni.

E konglomerátok szoros kapcsolata az alaphegységgel átalában régi 
lerakódás színében tünteti fel őket; egy másik fontosabb momentum: a 
porfir anyagnak teljes hiánya pedig azt bizonyítja, hogy képződése még a 
porfir kitörést megelőző korba esik. A porfirok és porfiritek ugyanis az alsó 
diaszt megelőzőleg törtek fel, úgy hogy a verrukano-rétegek, miként erről 
legutóbb a vercserovai Plesán és a borlovai Varatikán meggyőződhettünk, 
már főleg porfirtörmelékből épülhettek fel. Ennek következtében a szóban 
forgó konglomerátok a karbonba vagy esetleg egy még régibb képződménybe 
tartozhatnak.

Nem első eset ez, hogy a krassó-szörényi hegységben ilyen porfir - 
anyagmentes konglomerátokkal, illetve arkoza homokkövekkel találkozunk. 
A megye K-i részében magam is találtam hasonló lerakodásokat. Kornya- 
réván és Ruszkán ugyanis olyan finomabb szemű homokkövekre is akad
tam, melyek az ottani kulmpalákkal és alsó karbon mészkővel szoros össze
függésben állanak, továbbá Orsovától ENy-ra a Mecseleb-hegyen homok
köveket és konglomerátokat látni, a melyek az ottani verrukano-rétegek 
alá merülnek és porfiranyag mentesek. Még jobban illik azonban a mi 
konglomerátunkra ama leírás, melyet H alaváts Gyula úr a monyó-kölniki 
karbon konglomérátokról közöl,* a mely szerint az ottani konglomerátok 
egyrészt szintén feltűnően durvaszeműek, és kizárólag kristályos pala- 
görgetekből állók, másrészt pedig növényi maradványok jellemezte karbon- 
korú palákkal függenek össze.

Ezeket az eseteket, kivált pedig az utóbbi példát szem előtt tartva 
analógia folytán konglomerátjainkat is valószínűleg alsó karbonkorúak- 
nak tekinthetjük.

*  H a l a v á t s  G y u l a : Lupák— Kölnik— Szócsán— Nagy-Zorlencz környéke. Jelen
tés az 1891. évi részletes földtani felvételről. (A m. k. földtani intézet évi jelentése 
1891-ről. Budapest 1892, 88 (4) old.)
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4. A lsó diaszkorú verrukáno rétegek.

Ezen lerakódás kőzeteivel az idén csakis Borlova határában, a község
től DK-re a Sebes-patak völgyéből, a Sebes és az Izvoru lui kráj összetor- 
kolásától a Varatika-kúpra felvezető gerinczen találkoztam. Ezen gerin őz
nek 660 és 1400 méter közé eső része ide tartozó szericzites felzitpalák- 
ból, porfir és kulmpala zárványokat tartalmazó konglomerátokból és 
helyenként violaszínü felzitporíirokból (porfirosan kiváltott loxoklász 
ikrekkel) állanak. Egészben véve tehát ugyanolyan kőzetek ezek, a milye
neket tavaly a Plesa körül találtam s a melyeket múlt évi jelentésemben 
röviden le is Írtam.*

Verrukáno lerakódásaink, a melyek szoros összefüggésben állanak D 
felé a Plesa körüliekkel, a Varatika gerinczén is Ny-ról, vagyis a gerincz 
tövén, gránitittól, keletről, vagyis a Varatika tetején liaszkorú agyagpalák 
és homokkövektől határoltatnak. É felé azonban e vonulat, melyet az ör- 
ményesi patak völgyétől kezdve követhettünk idáig, csakhamar véget ér, 
oly hirtelen, hogy még a Varatika gerincz alatt lévő Izvoru lui kráj patak 
völgyét sem éri el. Ez utóbbiban ugyanis máris a III. csoport kristályos 
palái foglalják el a tért.

5. Liaszkorú agyagpalák és (homokkövek.
E képződmény kőzeteivel csakis oly pontokon találkozunk, a melyek 

a főnyesi Biu albu és az örményesi Riu lungu völgyekből É felé húzódó 
széles liaszzónával összefüggenek s ennek kiegészítését képezik. Miután 
ezen zóna területünkön csakhamar véget ér, csak kevés ponton érinthettem 
kőzeteit. Szerves maradványokat a vonulat eme végződése nem szolgál
tatott, s így nem mondhatunk róla egyebet, mint hogy azon liaszvonulattal 
függ össze, mely jóval lejebb D felé az alsó és középső liasz kövületeit tar
talmazza.

Liasz vonulatunk, mely idáig egységes volt, a Fontina kunta táján 
ketté ágazik. Szélesebb része É felé folytatja irányát a Vurfu Seronin át a 
Muntye mik déli oldalán lévő Vu-Sigori-ig, míg a másik keskenyebb ága 
90° alatt K felé letérve a Vu-Kaleanu É-i oldalát szegélyzi be. AVu-Seroni 
vonulata főleg fekete lágy agyagpalákból és palás homokkövekből áll, a 
melyek nemcsak az említett gerinczen, hanem még e gerincz K-i oldalán

*  I )r . S c h a f a r zik  F e r e n c z . Örményes-Vecserova környékének geológiai 
viszonyairól. (A m. kir. földt. intézet 1896. évi jelentése, Budapest 1897, a 109 (11.) 
oldalon.)
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elhúzódó Bisztrisora völgyében is fellépnek, harmadik csoportbeli kristályos 
palák közé gyürődve.

A Vu-Kaleanu vonulata ellenben fehéres, igen kemény kvarczit- 
homokkövekből áll, olyanokból, melyeket a krassó-Szörényi középhegység
ben mindig a liaszsorozat alsó részében szoktunk találni. Megemlítendő, 
hogy e homokkő üregeiben csinos víztiszta, olykor 1— 2 cmtr. hosszú 
kvarcz-kristályok fordulnak elő fennőve, a melyeken az uralkodó ooP  és P  
lapokon kívül alárendelten még a 2P 2 tompító lapok is észlelhetők.

Míg a Seroni-Sigori vonulatvég palái erősen gyűrődöttek s a dűlés 
ennélfogva gyakran változó, addig a Kaleanun a kvarczitpadok feltűnő sza
bályossággal dűlnek D felé 40— 50° alatt. Feküjöket a III. csoport kris
tályos palái, fedőjüket ellenben a diabáztufák képezik.

6. Diabáztufa.

Azon diabáztufa vonulat, mely tavalyi felvételi területemen a Pojána 
inaltá-tól keskeny pászta alakjában a Szarkó felé húzódott, ugyanoly 
módon változtatja meg irányát, mint a liasz. Zónája ugyanis 90°-ú kanya
rodást téve, s egyszersmind kissé kiszélesedve K-i irányban vonul át a 
Szarkó platóján. Feküjében ezúttal is a liaszhoz tartozó kőzetek, fedőjé
ben ellenben az eddig a Szarkóig észlelt neokom homokkövek helyett a 
doggerhez számítható agyagpalák jelentkeznek. A diabáztufák kőzetanyaga 
az idén is összelapított s kinyújtott zöldes konglomerátból, a melyben 
diaháztörmelék játsza a főszerepet, továbbá finom- és legfinomabbszemű 
zöldpalákból, az alkatát megváltozott egykori vulkáni hamuból áll. E palás
tufák rendesen kissé mésztartalmúak, sőt arra is van példa, hogy a szén
savas mész a tufák között mint szürkésfehér kristályos mészkőpala arasznyi 
rétegecskéket és lencséket képez.

Ezen utóbbi körülmény arra enged következtetni, hogy e tufák üle- 
pítésénél a víz lényeges szerepet játszhatott. Erről különben az által is 
szerezhetünk tudomást, hogy e meszes tufák némelyikében mikroszkóp 
alatt vékony csiszolatokban sűrűn átlyuggatott héjak foszlányai is foglal
tatnak.

Az idén a Szarkó körül is úgy találtam, hogy a diabáztufák helyen- 
kint augitporfiritekkel állanak szoros kapcsolatban.

Kitűnik tehát a mondottakból, hogy diabáztufáink úgy sztratigrafiai 
helyzetöknél, mint pedig petrografiai összetételűknél fogva a náloknál sok
kal régibb verrukano-lerakódásokkal nem azonosíthatók. S t u b  D .  ugyanis 
régebben ezen diabáztufákat verrukano rétegeknek festette, alkalmasint 
azért, mivel gyakran vörös színűek s ez által valamelyest az alsó diasz 
vörös porfirkonglomerátjaira emlékeztetnek. Ép úgy nevezi a Szarkó diabáz-
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tufáit Inkey B éla is verrukanonak, de ezen adat annál kevésbé lesz fen- 
tarthátó, mivel e tufák a Szarkón nem kristályos palákon,* hanem liasz- 
korú kvarczithomokkövek fölött fekszenek.

E tufák lerakódásának, valamint egyszersmind a tömör diabázok és 
augitporfiritek erupcziójának idejét az eddigi tapasztalatok alapján a középső 
liasz és a strambergi mész képződésének ideje közé helyezhettem, most 
azonban tekintettel a fedőjükben lévő és nyomban leírandó doggerkorú 
palákra, feltörésük idejét még szűkebb határok közé foglalhatom, a meny
nyiben erupcziójukat vagy a felső liasz vagy pedig az alsó dogger korában 
bekövetkezettnek mondhatom.

A diabáztufa-zóna települési viszonyai igen egyszerűek. Míg rétegei a 
D-ről a Szarkó felé közeledő vonulatszakaszban K felé dűlnek, addig haj
lásúk a fordulón túl D-i, illetve DNyD-i.

7. Doggerkorú agyagpalák, liomok- és mészkövek.
Múlt évi jelentésemben előadtam, hogy a Pojána inaltán strambergi 

mészkövek fölött olyan homokköveket találunk, melyek a többi ruszka- 
főnyesi hasonló előjövetelekkel átalában alsó krétakorúaknak tarthatók. 
A Pojána inaltától a Szarkó felé e homokkő vonulat mindig a diabáztufák 
fedőjében húzódik tova, és feltűnt, miként ezt jeleztem is volt,** hogy ma
gát a Szarkót elérve a homokkövek helyett homokos agyagpalát találunk. 
A kőzetnek ezen megváltozása egyszersmind más geológiai formácziót is 
jelent, miként erről ez idei felvételem során meggyőződhettem. E vonulat, 
mely a Szarkó Ny-i oldalán alig 200 mj  széles, magán a 2190 mj  magas 
Szarkó-kúpon az eddigi DE-i irányból derékszög alatt átcsap K felé, 
majd lehuzódik az Obirsia Hideg nevű völgy főbe, a melyen túl azután 
körülbelül 3-5 kilométerre kiszélesedve a Kraku Söjul, Salatruk és Pleso- 
vecz gerinczeket formálja. Ezen hirtelen kiszélesedéssel a szóban álló vo
nulat végződik is.

E vonulat uralkodó kőzete a feketésszürke muszkovit csillámos, több
nyire kissé meszes agyagpala, a mely igen sok helyen homokos palába, sőt 
csillámos homokkőbe is képez átmeneteket. Míg azonban egyrészt a homok
szemek felszaporodásával homokkövek keletkeznek, addig másrészt a mész- 
tartalom növekedtével valóságos mészkőpadok jönnek létre. Ezek azonban 
szintén mindig nagyon bőven tartalmaznak kvarczhomokszemeket, mi ki
vált az erodált mészkőfelületeken szembeötlő.

Szerves maradványokban ezen egész rétegcsoport átalában felette

* L. Inkey B. idézett helyen a 13. oldalon.
** L. Dr. Schafarzik F. id. helyen 113. old.
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szegénynek mondható ; a homokkövekben semmit sem találtam, a finomabb 
homokos agyagpalákban pedig a helyenkint mutatkozó kuszáit fóregnyomo- 
kon kívül más egyébre szintén nem akadtam. Az agyagpalák között fellépő 
homokos mészkőrétegekben és lencsékben azonban olykor előfordulnak 
némi kövületmaradványok is. így pl. volt alkalmam a Kraku Plesovecz 
DK-i végén, a Riu Sesz bal oldalán fellépő kis gránititfolt közelében egy 
murvás homokot tartalmazó világosszürke mészkörögből néhány apró 
kagyló maradványát és egy karcsú belemnitet gyüjthetni, a melyek azon
ban olyan rosszul vannak megtartva, hogy meghatározásra egyátalában 
alkalmatlanok. A Szkeiu patakban ellenben a szerencsés véletlen egy olyan, 
finom kvarczhomokat tartalmazó, majdnem tömött bitumenes, sötétszürke 
mészköröghez juttatott, a melyből sikerült néhány rossz belemnit- 
foszlányon kívül több ammonit-töredéket is kiszabadítanom, a melyek a

Phylloceras mediterraneum, N e t j m . 

fajjal voltak azonosíthatók.*
Sajnos, hogy ezen ammonitfaj függélyes elterjedése meglehetősen 

nagy, a mennyiben a klaus-rétegektől egészen a felső-juráig előfordul. 
Ennélfogva lerakódásaink nívóját egyedül ezen lelet alapján közelebbről 
nőm határozhatjuk meg. Ennek daczára azonban mint figyelemre méltó 
körülményt felemlítjük^ hogy a Phyl. mediterraneum Krassó-Szörényben 
(Szvinyiczán) és Brassóban (a Buesesden) csakis doggerkorú (klaus) lerakó
dásokból vált ismeretessé. Tekintve továbbá, hogy a krassó-Szörényi hegy
ség keleti részében a felső-jura mindig tiszta mészkövek alakjában szokott 
kifejlődve lenni, másrészt a mieinkhez hasonló homokos meszes agyagpalák 
a doggerben fordulnak elő (Bogoltin, Kornyaréva), egyelőre a szóban forgó 
lerakódásokat doggerbelieknek vagyok hajlandó tekinteni.

Ez idő szerint tehát be kell érnünk azon így is nagyfontosságú ered
ménynyel, hogy eme, a diabáztufa fedőjében fellépő agyagpala és homokkő
lerakodások nem liaszkorúak —  mint azt S tub  D. térképén** feltüntetve 
látjuk, —  hanem határozottan már jurabeliek.

Vonulatunk rétegei nagyjából hasonlóképen dűlnek, mint az alattuk 
fekvő diabáztufa. A Szarkó DNy-i oldalán ugyanis, tehát még a forduló előtt 
a dűlés K-i, a fordulón túl pedig már D-i, illetve DNyD-i. E mellett azon
ban rétegeink igen gyürődöttek, s kivált az agyagpalák még kézipéldány 
nagyságú darabokban is jól mutatják a ránczosodás jeleit.

* M. X eümayr. -Jurastudien, 3. Die Phylloceraten des Dogger und Maim. 
(Jahrbuch dér k. le. geol. B.-Anst. Wien, XXI. Bd., 1871. 340. 1.)

**  Valamint ennek nyomán a H auer F. 1 : 576000 méretű átnézetes geológiai 
térképén (Bées, 1867) és a mh. Földt. Társulattól kiadott 1 : 1000000 méretű Magyar- 
ország geol. térképén is (Budapest, 1896).
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C) Eruptív jellegű kőzeteit.
8. Biotit-gránit.

Biotit-gránit területünkön két egymástól 18— 191%,, távol, de egy
mással parallel futó vonulatban lép föl. Az egyik a Riu Sesz völgyében 
fekszik, a másik a Muntye mik, vagyis a Kis-havason húzódik keresztül, s 
mind a kettő EKÉ-i irányú.

A Riu Sesz völgyében fellépő gránitvonulatnak első nyomát, egy 
kisebb izolált foltot, a patak balpartján a Kraku Plesovecz alján találjuk. 
Innét a víz mentén lefelé menve vagy 1’3 Wm-x& kizárólag a III. csoport 
zöldpalái láthatók. Ekkor újból bukkan fel a gránit, mely most már folyto
nosan a patak mentén 4 '5 1vjm hosszú vonulatot képez. Utána pedig megint 
a III. csoport zöldpalái következnek, a melyek egészen a PECCOL-féle favágó
barakkokig, illetve a megye határáig húzódnak. Jobbra és balra gránitunk 
nem emelkedik fel magasan a meredek lejtőkön, mindössze 200, vagy leg
följebb 400 mj - re, úgy hogy egészben véve egy átlag 0 ‘75 széles telep- 
telérrel van dolgunk.

Gránitunk kőzete vöröses vagy szürke színű, szövete közép-öregszemű, 
egyenletesen szemcsés, vagy pedig mint azt a dyke E-i vége felé láthatjuk, 
az olykor hüvelyknyi orthoklász-kristályoktól gránitoporiiros.

A csillámos elegyrész kizárólag biotit, a miért is gránitunk biotit- 
gránitnak, vagyis gránititnak nevezhető. Az apró biotit-pikkelyek sokszor 
még elég épek, gyakran azonban már kloritosodók. Ezen fővonulatunktól 
D-re előforduló kisebb gránitfolt öregszemű kőzete ellenben helyenkint oly
annyira csillámszegény, hogy majdnem kizárólag földpát és kvarezból álló
nak mondható.

A földpát túlnyomólag fehér vagy halvány húsveres orthoklász (perthit- 
loxoklász), mely különösen a gránitoporiiros módosulatokban jól kivehetőleg 
karlsbadi ikreket képez. Az orthoklász mellett azután alárendelten még egy 
kevésbé fényes, zöldes plagioklász is fordul elő, mely lángkisérleti viselke
dése alapján oligoklász-andezinnek bizonyult.

Ezen társaságot kiegészítik végre még a kvarcznak többé-kevésbé víz
tiszta, egyenetlen törésű szemei.

Gránitunk feltűnőbb járulékos elegyrészét képezi végre a mézsárga 
szfén vagy titanit, melynek éles kristálykái sok ponton, de kivált a gránito- 
porfiros módosulatokban bőven találhatók.

A Riu Sesznek ezen szép gránittelére ezidáig teljesen ismeretlen volt.
Másképen áll a dolog a Muntye mik gránitvonulatával. Ezen gránit 

a már tavaly ismertetett Uj-Szadova, Ilova és Vercserova községek mellett 
elhúzódó gránitvonulatnak képezi közetlen folytatását. A borlovai Sebes
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völgyig e gránitot már StubD. is kifestette volt, további folytatása ellenben, 
mely a Muntye mik nyugati oldalán és lejtőin, valamint a möruli Bisztra- 
völgyén átvonul, ismeretlen volt. A Muntye mik havas táján gránitvonula
tunk legnagyobb szélességét éri el, a mennyiben itt majdnem 6 széles. 
EKE-i irányban azonban csakhamar összeszűkül és a Bisztrán csak mint
egy 1*8 '3^-nyi szélességben áthúzódva, a márgai Magúra DNy-i oldalán 
csakhamar egészen kiékelődik. Bejárásaim alkalmával azonban arról győ
ződhettem meg, hogy e gránittelepnek igazi vastagsága kisebb, mint a minő
nek az a Muntye mik táján látszik. A gránittestnek ENy-i dűlése, valamint 
azon körülmény, hogy K-i széle a Muntye mik-on több mint 1000 mj -rel 
magasabban fekszik, mint a nyugati, okozzák a horizontális projekczióban 
e torzító kiszélesedést. Ezeket a momentumokat szem előtt tartva, azon 
eredményre jutunk, hogy gránitunk kb. csak 1’8—-2’O i ^  széles tért 
tölt be.

Gránitunk ásványos elegyrészeire nézve biotit-gránit vagyis gránitit; 
szövete közép-öregszemű s mindig gránitoporfiros, a borsó vagy mogyorónyi 
orthoklászoktól azzá téve. Szerkezete ritkán a tömeges kőzeté, hanem a 
hatalmas gyűrődés folytán legtöbbször lapított, nyújtott, sőt palás is. Már 
előző jelentésemben említettem,* hogy szerkezete a vonulat délibb részében 
Ilova és Vercserova körül réteges, sőt olykor szalagos is; a Muntye mik 
gránitjáról ugyanez áll, csakhogy még fokozottabb mértékben.

Ha helylyel-közzel ugyanis típusos, kevésbé megkínzott gránitot nem 
gyűjthetnénk; ha a porfiros szövetet előidéző nagy orthoklász földpátok 
még az összelapított palás módosulatokban is nem volnának következetesen 
láthatók, még pedig mindig biotit-pikkelyek kíséretében, ha végre vonula
tunk határai nem húzódnának oly feltűnő szabályossággal egy irányban tova: 
akkor valóban sokszor zavarba juthatnánk, vájjon gránittal, vagy pedig 
szemes gneiszszal van-e dolgunk.

Típusos, vagy még csak kis fokban dinamometamorf-gránitit példá
nyokat gyűjtöttem Borlovától DK-re a Sebes patak medrében, Borlovától 
EK-re a Sebesei patak völgyében, a Muntye mik ENy-i oldalán fekvő La 
Blid nevű gerinczen és az Orlia-kúpon. Ezen egymástól távol fekvő pél
dányok mind gránitoporfiros gránititok, a melyekben a kvarczon kívül na
gyobb vöröses orthoklászokat (loxoklászt) és elég bőven apró fényes fekete 
biotit-pikkelyeket láthatunk. Ez elegyrészek között azután világoszöldes, 
igen finomszemű (a BuNSEN-lángban K-mentes) részleteket veszünk észre, 
a melyek bizonyára a plagioklász átalakulásából keletkeztek. A biotit haj
landó az elkloritosodásra, kivéve azon pikkelyeket, melyek a nagyobb orthok
lász egyénekben bezárva találhatók.

* Id. helyen 107. 1.
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A mint a nagyobb nyomással gránitunk szövete palás lett, habitusa 
különben is megváltozott. A mehanikai nyomás ugyanis az elegyrészek el
tűrésében, összemorzsolásában jutott kifejezésre, s különösen a kvarcz és a 
kisebb földpátok voltak azok, melyek íinomszemű törmelékké zúzattak 
össze. Ezen törmelék azután a nyomás és nyújtás következtében, valamint 
kloritos s még gyakrabban szericzites pikkelyek újonnan keletkezése mel
lett palásszövetű kőzetté: zöldgneiszszé, zöldpalává vagy szeriezitpalává 
alakult át. S csakis a nagyobb orthoklászok tudtak ezen mélyen ható át
alakulásnak ellentállani, úgy hogy gyakran 1— 2 cjm nagyságú, meglehető
sen ép egyéneket látunk a zöldgneiszszerű tömegbe belehintve. Máskor 
azonban ők sem lettek a dinamikai deformácziótól egészen megkímélve, a 
mennyiben kristályai szintén összetörettek.

A földpáttörmelék egy ponton maradt, s újból összeforrva, Jencsealakú 
csomókat formált, mi a kőzetnek a «szemes» vagy «esomós» gneisz habitu
sát kölcsönözte. E csomók, melyek középen 0 5 — l ’O clm átméröjűek, sőt 
még vastagabbak is, két végükön hirtelen kihegyesedve összeolvadnak az 
őket körülfogó palás tömeggel.

Mikroszkóp alatt szintén világosan láthatjuk a nyomás jeleit. A kvarcz 
hullámos színjátéka, a széttörött földpát és kvarczszemek a mellett 
bizonyítanak. A széttörött kristályrészek közti csatornák és terek apróbb 
törmelék és újabb képződésű kvarczszemek, továbbá szericzit-pikkelyek és 
egyes plagioklász-szemek mozaikjával vannak kitöltve. Olykor újabb keletű 
biotit-lapocskák is látszanak. Sértett szélű földpáttöredékek és kvarczszemek 
sokszor a regeneratív továbbkristályosodásnak is mutatják nyomait.

Biotitot, mint eredeti elegyrészt az ekkép dinamometamorfizált gránit
ban legfölebb az épségben megmaradt nagy orthoklász kristályokban vagy 
csomókban találunk, a melyekben jobban megvédve sokszor még fentart- 
hatta magát. S ez kőzetünk származására nézve igen fontos, a mennyiben 
a mai lapított-nyújtott csomós zöldgránitnak, vagyis mint röviden nevez
hetjük : protogin-unVnak keletkezése az egykori biotit-gránitból ez által is 
dokumentálva van.

A nyomás okozta rétegzettséghez azonfelül még sokszor hullámos 
redőzöttség is járul, minek kifejlődését különben a kőzetben sűrűn elhintett 
nagy földpátkristályok vagy földpátcsomók is elősegítették.

Az a körülmény, hogy protoginunk palás szövete legjobban és leg- 
átalánosabban a vonulat EKE-i, a Magúra felé kiékelődő végén van ki
fejlődve, igen természetes s külön magyarázatra nem szorul.

Gránitvonulatunk kőzete végig homogén oly értelemben, mint azt 
feljebb előadtam, t. i. vagy gránitit, vagy pedig többé-kevésbé palás zöld 
protogin. Ny-ra és K-re gránitunk III. csoportbeli gneiszok, zöldpalák és 
fillitek közé van ékelve, mely kőzetek nemcsak eltérő habitusuknál fogva,
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hanem az által is különböznek protoginunk palásabb módosulataitól, hogy 
bennök már az amfibol is kezd jelentkezni.

A krassó-szörényi hegységben első eset, hogy protoginosodott grá
nittal találkozunk, még pedig hegységünk azon pontján, hol az majdnem 
E-i irányából EK felé fordul s azonkívül még egy hatalmas vetődés által is 
zavarva van. Ebből magyarázható, hogy gránititunk belső szövete annyira 
meg lett zavarva.

Az Alpesekből, valamint Európa egyéb gyűrődött hegységeiből ellen
ben ilyen elváltozású protogingránitok már régóta ismeretesek.

9. Augitporfirit, diabáz. szerpentin.
A u g itp orfL rit. A diabáztufák ismertetésénél említettem volt, hogy 

velők szoros kapcsolatban több ponton augitporfiritek lépnek föl. Ilyen 
pont többi között az, mely a Kaleanu-tól DK-re a Szkeíu felé vezető út 
mellett található. Egész kis kúpot találunk itt egy aprószemű szürkészöld 
kőzetből, a melyben makroszkóposán gyéren csakis egyes nagyobb augitok 
láthatók. Mikroszkóp alatt e kőzet lényegesen plagioklász és augit szemcsés 
elegyének bizonyul. A plagioklászok, melyek kissé meg vannak támadva, 
többszörös ikrek és igen kis fok alatt oltanak ki, úgy hogy az oligoklász 
sorhoz közelállóknak tarthatók. Körvonalaik ép oly kevéssé szabályosak, 
mint az augitoké. Ez utóbbiaknak színe kissé a vörhenyesbe játszó, úgy 
mint az titantartalmú kőzetekben gyakran előfordulni szokott. Pleoehrois- 
musuk alig észrevehető, extinkcziójuk a c-tengelylyel párhuzamosan a 
40°-ot közelíti meg. Feltűnő sok e kőzetben továbbá a titánvas s az ebből 
keletkezett leukoxén, míg mállási, illetve újabb keletkezésű ásványok gya
nánt a kloritot és az epidotot említhetem. Érdekes végre kőzetünk azon 
kiválásainál fogva is, melyek ujnyi vastag hasadékaiban láthatók s ezek a 
sárgászöld szemcsés epidot és egy durván leveles nátrium-földpát (albit), a 
melyből azonban nem sikerült ép külsejű, szabadvégű kristályokat kapnom-

Augitporfiritek azonban a diabáztufa-zónán kívül is fordulnak elő, 
még pedig, mint azt a borlovai Varatika-gerinczen is láthatjuk, liaszkorú 
agyagpalákon áttörve. Az onnét való kőzet már makroszkóposán is szép 
nagyszemű augitporfiritnak látszik s mikr. alatt is arról győződhetünk meg, 
hogy semmi más, mint az imént leirt kőzetnek öregebb szemű kiadása. 
Csupán a plagioklászok pusztultak benne el annyira, hogy csak imitt-amott 
láthatjuk még rosszul megtartott romjait.

R ég ib b  k o r ú  diabévz. Vannak területünkön, bár szórványosan, 
kőzettelérek, melyek a Muntye mik protogin-gránitján törtek fel. Ezeknek 
egyike az, mely Borlovától Iv-re, a Kulmea urszuluj nevű gerinczen a Fácza
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petrosza nevű tisztástól kb. 0 5  'Kf„l-re ÉNy-ra található. Egy keskeny telér 
ez, a mely NyDNy— KEK-i csapású. Kőzete világos zöldesszürke, fénytelen. 
Finomszemű szövete mellett bizonyos rétegesség tűnik fel. Makroszkó
posán jóformán csak az konstatálható, hogy kőzetünk igen földpátdús, tö
megében azonban még finom sötétes csíkok látszanak, s épen ezek azok, 
melyek csíkoltságát okozzák. Mikr. alatt ezen kőzet túlnyomólag kisebb 
kioltású plagioklászból, gyérebben mállott piroxén-szemekből és nyilván 
újabb keletű zöldes-barnás csillámhalmazokból áll, mely utóbbi ásvány 
hártyácskái a földpátok közt hullámosán átvonulnak.

Ennél még mállottabb azon diabázporfirit, mely ugyanazon a gerin
czen valamivel feljebb a Pojána strimbá-tól ENy-ra, az út mentén talál
ható. Ezen mállott, zöldes kőzettömegben csakis a nagyobb, jelenleg már 
dekomponált augitok látszanak. Mikr. alatt az imitt-amott még felismer
hető plagioklász mellett a nagyobb augitmezőket látni ugyan, de ezeknek 
körvonalait egy-két esetben uralitos amfibol, többnyire azonban egy kloritos 
zöld ásvány és fehéres kalczit töltik ki.

S z e r p e n t in  több ponton fordul elő. Sehol sem képez nagy folto
kat, hanem csak kisebb méretű tömzsöket ésteléreket. Aránylag legnagyobb 
azon szerpentinfolt, mely a Kaleánu EK-i tövében a III. csoport kristályos 
palái között volt kiválasztható. Hossza kb. 0'5 és szélessége 0'25 'Kjm. Ki
válóan érdekes ezen előfordulás azért, mivel itt nemcsak maga a sötétzöld 
tömör szerpentin, hanem fokozatos átmenetben maga az egykori anyakőzet 
is gyűjthető.

A legüdébb módosulatot egy középszemű zöldesszürke kőzet alkotja, a 
melynek összetételében mint lényeges elegyrészek a barna csillám, augit és 
földpát vesznek részt. A földpát vékony csiszolatban mikroszkóp alatt iker- 
rovátkos és ikerrovátkosság nélkülinek bizonyul, s minthogy a lángkisérlet 
útján sikerült perthit-loxoklász sorozatú földpátot kimutatnom, az utóbbiak 
orthoklászoknak tarthatók. Mint járulékos, de eredeti ásvány megjelenik 
továbbá nagy számban és elég vastag oszlopokat képezve az apatit és vegre 
kevesebb titánvas. Sem a biotit, sem az augit kristályai tökéletesen szabályos 
körvonalúak ugyan, de azért ők mégis idiomorfoknak tekinthetők a föld- 
pátokkal szemben, a melyek inkább csak a köztük fenmaradott tereket töltik 
ki s ennélfogva allotriomorfoknak mondhatók. Megemlítem még, hogy olivin- 
nek semmi nyomát nem találtam a kőzetben. Ezen összetétel alapján kőze
tünk augit-minette-nek tartható.

Az elváltozás középfokát egy zöldes foltos kőzet jelzi, mely a szóban 
forgó területen fordul elő. Ezen módosulatban makroszkóposán egyikét az 
előbb említett elegyrészeknek sem ismerhetjük többé fel biztosan, még a 
biotit is elveszítette jellemző külsejét. Mikroszkóp alatt azonban az augit-
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minette-te] való összefüggése még kézzelfogható. Megtaláljuk ugyan benne 
a három főelegyrészt, de csakis térben és minőségben redukált maradvá
nyokban, míg legnagyobb részök az elemek újabb csoportosulása folytán 
más ásványoknak engedett helyet. A biotit kevés kivétellel zöldes klorittá 
alakult át; az augit kis mennyiségű szénsavas mészkiválás mellett szintén 
klorittá, részben pedig sugárkő-rostokká lett. Egy-két esetben azonban 
zöldes uralitos amfibol-zónák veszik körül a belsejében meg üde augitot. 
A földpátok szintén átalakuló félben vannak, belsejük tele van hintve apró 
szálkákkal, melyek kivált az ortboklászokban egyenes kioltásuak és ennél
fogva valószínűleg apró muszkovit (szericzit)-pikkelyek, míg a plagioklászok- 
ban ilyenek mellett a sugárkőnek mikroszkópos pamatai fejlődtek, mire a 
15— 17°-os kioltásuk enged következtetni.

Ha most ezek után a makroszkóposán sötétzöld tömör szerpentin vé
kony csiszolatát vizsgáljuk, akkor azt vesszük észre, hogy az lényegében 
szerpentinrostokból áll, melyek az egykori ásvány repedéseire merőlegesen 
vannak irányítva. Az augit-minette elegyrészeiből már egyetlenegy sem 
ismerhető fel, míg az átmenetiek közül imitt-amott kloritpikkelyek és 
tremolitszálak és pamatocskák láthatók. Ez utóbbi ásványt 14— 16°-os ki
oltása mellett keresztmetszetekben még az amfibolos hasadás is jellemzi. 
Megemlítendő végre, hogy a szerpentin anyagban elég sűrűn még fekete 
érczszemecskék is mutatkoznak.

Vannak ezeken kívül még egyéb szerpentin előfordulásaink: a Vu. 
Petrin, a Magurán, a möruli Presbén és a krözsmai Valea petrosában, a 
melyek nemcsak a III. csoport, hanem még a II. csoport kristályos palái 
között is előfordulnak. Ezek petrografiai és genetikai szempontból nem ke
vésbé érdekesek, mint az előbbiekben előadott példa a Vu. Kaleanuról, 
tüzetesebb leírását azonban —  minthogy ez a jelen rövid jelentés során 
igen messze vezetne, -— más alkalomra tartom fenn magamnak.

Néhány szó hegységünk tektonikájáról.

Habár a geológiai felvétel mai stádiumában, midőn a részletes bejárá
sokkal csakis a megye határáig jutottam, az egész krassó-szörény-hunyadi 
hegység tektonikáját fejtegetni korai dolog volna, úgy mégis kénytelen va
gyok már most is azon hegységrészt, melyet az idén térképemen kifesthet
tem, röviden tektonikai szempontból is méltatni és egyszersmind ráutalni 
arra, hogy miben mutatkozik az erre a hegységre vonatkozó eddigi ismere
teinkkel megegyezés s miben nem.

H auer, Stache és Stur bécsi geológusoknak a hatvanas években vég
zett, a maga nemében igen jeles és felette nagybecsű, de inkább csak át- 
nézetes térképezései és leírásai hegységünk finomabb szerkezetére nem ter-

A m. k. földtani int. évi jelentése 1897-iöI. 9
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jeszkedtek ki. Később, a nyolczvanas évek elején, mikor arról volt szó, hogy 
a magyar tudományosság újabb és részletesebb adatokat szolgáltasson a 
nemzetközi geológiai kongresszustól kiadandó Európa geológiai térképéhez, 
a magas kormány részéről Inkey B. lett megbizva az Olt és a Duna közé 
eső határhegység átkutatásával úgy a magyar, mint a román oldalon. Inkey 
több éven át folytatta kirándulásait ezen nagy kiterjedésű hegységben s 
belső szerkezetére vonatkozólag kétségkívül sok nagybecsű adatot gyűjtött. 
Utazásai eredményeként azután Suess E. ismert fejtegetéseiből kiindulva,* 
egy geotektonikai vázlatot irt,** a melyben a Kárpát és Balkán közti össze
függést kutatva, azon felfogását fejti ki, hogy «az erdélyi havasok főtörzse 
két külön, de szorosan egymáshoz szorított hegylánczból áll, melyek közül 
az északi a Kárpát-rendszerhez tartozik, és északról dél felé mozog, a 
déli pedig a Balkán-rendszernek folytatása és mozgásának iránya E-i és 
ÉNv-i».

A felvetett kérdés minden esetre igen érdekes; sokat lehet felhozni 
mellette, de sokat ellene is. Főbb vonásaiban a kép helyes lehet ugyan, de 
annak végleges megrajzolásáig a részletekben még sok lesz az igazítani 
való. Azért kötelességünk, hogy a mikor csak tehetjük, a detailban iga
zítsunk és javítsunk, mert csakis így érhetjük majdan el azt a közös czélt, 
a mely felé mindnyájan törekszünk. Ez a szempont vezérel engem, midőn 
a következő sorokban röviden saját tapasztalataim főbb momentumait elő
adom és I nkey B. úr leírásának némely pontjával összehasonlítom.

Értekezésének 9-ik lapján előadja Inkey, hogy a Fogarasi és Surián, 
valamint a Mundra és Kozia Ny felé divergáló redőpárok közé mint 5. hegy
ség ékalakban a tágabb értelemben vett fíetyezát-hegység tolódik be, vala
mint továbbá (a 10. lapon), hogy e hegységben háromféle csapás észlel
hető: «a Ny— K-i, mely a hegység északi részében uralkodik s a Betyezát 
főlánczában is ki van még fejezve; az EK— DNy-i, melyet a retyezáti tömzs 
hosszabb tengelye is követ, és melynek folytatása a Cserna mellett a Mundra- 
vonulat görbülését utánozza; végre az E N y -D K -i irány, mely főkép a 
hegység északnyugati részében általános)). S ugyanezen adatokat rajzban 
s látjuk feltüntetve az értekezéshez mellékelt táblán.

E három csapásirány közül az egyik ez idei felvételi eredményeimmel 
összhangzásba nem hozható és ez az ÉNy-—DK-i. Az ide mellékelt vázlaton 
azonnal észrevehetjük, hogy olyan csapásirány, mely területünket DK-ről 
ÉNy felé átszelné, nincsen. A viszonyok ugyanis következők. Nyugaton a 
krözsma-rujéni II. csoportbeli kristályos palák ÉK— KÉK felé vonulnak,

( 2 4 )

* Suess E. Antlitz dér Erde. Wien, 1885. I. Bánd, 2. Abth. 613-—25 old.
** Inkey B. Az erdélyi havasok az Oltszorostól a Vaskapuig. Bpest, 1889.
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úgyszintén a velők határos III. csoport palái is. Szigorúan ugyanolyan 
irányt tart a Muntye mik protogin-gránitja is.

Feltűnik azonban területünk ÉK-i részén a Yu. Petri csomója, mely 
DNy és Ny felé dűlő II. csoportbeli gneiszokból áll. Az őt alkotó muszkovit- 
gneiszok már magok is egy DNy felé kidomborodó ívet alkotnak, de még 
jobban tűnik ez fel, ha ezen begycsomót DNy-ról szegélyző III. csoportbeli 
kristályos palákat tekintjük. Pojána Mörul körül ugyanis a csapásDK— ENy-i, 
északra aZanoga felé azonban fokozatosan E-i, sőt ÉKÉ-i, a korcsovai nye
reg felé ellenben KDK felé csavarodnak a palák a Eiu Sesz völgye felé.

A Yu. Petri csomója előtt fekvő palák íve tehát már az eddigi meg
figyelések alapján is, 135°-ot tesz ki, vagyis világosan látható, hogy a Vu. 
Petri előtt a III. csoport kristályos palái megoszlanak.

A hegységünket alkotó redőknek hasonló szellemben való megoszlását, 
tapasztalhatjuk a Szarkó körül is. E széles hegyháttól ENy-ra a Muntye 
mik D-i oldalán a kristályos palák csapása még ÉK-i, a Szarkó-Kaleánu 
E-i és D-i oldalán a csapás iránya hullámokat vet ÉK és DK felé, a melyek
nek egy része a V. Nevoja ÉNy— DK-i csapású paláihoz sorakozik, míg e 
hegycsoport déli oldalán e hullámokból a Eiu Sesz felé s még inkább a 
Gugu oldalán véglegesen az ÉK-i csapás bontakozik ki, úgy hogy az itteni
III. csoport kristályos palái a korcsovaiakkal összefutnak.

Ezen elágazást még szembeötlőbben tüntetik fel azonban a Szarkó- 
hegycsoport szedimentjei. A liaszvonulat valósággal kettéágazik; egyik ága 
a Sucu-völgyében látható a III. csoport kristályos palái közé beékelődve, 
míg a másik K felé a Vu Kaleánu É-i oldalába vonul, hogy az ottani sze- 
diment-sorozat legmélyebb tagját képezze. Fölötte fekszenek a diabáztufák 
és végre a dogger-palák, mészkövek és homokkövek. Ez az egész komplexus 
átalában déli dűlésű.

Összegezve tehát az előbb elmondottakat, azon eredményre jutunk 
hogy a krassó-szörénymegyei vonulatok azok, melyek ÉK, illetve ÉKÉ felé 
való vonulásukban a mi területünkön kettéágaznak. A helyzet ugyanis ez. 
Lejebb délre, pl. Teregova táján a keleti, II. csoportbeli kristályos palákból 
álló határhegyláncz és nyugaton a Muntye Szemenik-nek az örményesi 
kulcsig terjedő, szintén II. csoportbeli kristályos palákból álló hegysége 
közé a III. csoport kristályos pala-zónáját találjuk befoglalva. Ez utóbbi az 
őt elborító szedimentek alól csak egyes foltokban bukkan ki napfényre.
A Muntye mik felé a keleti határzóna még a Godján előtt K felé kanya
rodik, a Szemenik-vonulatnak pedig a karánsebesi depresszión túl a Krösma 
rujéni hegycsoportban találjuk ÉK felé tartó folytatását, míg a középen 
lévő III. csoport zónája kiszélesedik. Ez utóbbinak csapása egészben véve 
ÉK-i s ebben az irányban szenvedett két hatalmas rupturát is, a melyek 
mentén a középső rész lesüppedt. Mint figyelemre méltó körülményt fel
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említem, hogy a két befelé álló vetődési lap közé eső kristályos palák fino
mabb szövetű zöldpalák és fillitek, a ruptur-vonalokon kívüliek ellenben 
rendszerint durvább szemű módosulatai a III. csoport kristályos paláinak, 
különösen amfibolitok és amfibol-gneiszok oly minőségben, a mint azok 
inkább e csoport bázisán szoktak előfordulni.

Az említett hasadékokon tódultak fel a tőlem kimutatott gránitok a 
Muntye mikon és a Eiu Seszben, a mely utóbbi a profilunk síkjától E-ra és 
ennélfogva kívüle esik. E gránitvonulatok egymással párhuzamosak, minél
fogva szereplésük a hegység tulajdonképeni csapására nézve döntő. Később 
tenger borította el hegységünket a jura végéig, sőt talán még az alsó kréta 
idejéig. Hegységünk felgyűrődése főleg a kréta-korszak idejében történhe
tett s ekkor fejlődhettek ki a fővonásokban már meglévő redőszisztéma 
további részletei is. Ekkor következett be azon hatalmas felgyűrődés is, 
melynek folytán a dogger mai 2172 mj  magasságába feljutott. De nemcsak 
a szedimentek, hanem magok a kristályos palák is magasabbra tolódtak 
fel, a gránittelérek, kivált a Muntye miké pedig ezúttal össze lettek lapítva 
s kinyújtva. A Hl. csoport zónájából a Yu. Petri II. csoportbeli dudora emel
kedett ki, a mely a köpenyszerűleg hozzája simuló fiatalabb palákat részint 
EK-i, részint pedig K-i irányban kitérésre kényszerítette.

Yalószínű, hogy ez utóbbiak a Yu. Petri-Betyezát hegycsomókat körül- 
futva, azokon túl ismét találkoznak; valamint nem lehetetlen azon feltevés 
sem, hogy aKrösma rujéni II. csoport vonulata KEK felé a Surián vonulata 
felé veszi majd útját, a mi által azután ez utóbbi a Muntye Szemenik vo
nulatával jutna kapcsolatba. Marad tehát, a mint látható, a Pojána Buszká
ról nem is szólva, még több irányban elég nyílt kérdés, a melyre azonban 
a feleletet csakis a lépésről-lépésre haladó részletes geológiai térképezéstől 
várhatjuk.

Egyelőre tehát be kell érnünk azon ténynek a felismerésével, hogy 
területünkön a Betyezát felől nem történik kiágazás ENy-ra, a Pojána 
Buszka felé, hanem hogy ellenkezőleg a krassó-szörényi vonulatok azok, 
a melyek a Szarkó és Vu. Petri között kettéosztanak.

Hegységünk egykori eljegesedéséről.

Ha a déli Kárpátokra vonatkozó irodalomban lapozgatunk, akkor an
nak több lapján találunk hegységünk eljegesedése mellett és eljegesedése 
ellen szóló feljegyzéseket.

Első L e h m a n n  Pál* volt, ki 1881-ben a fogarasi hegységből oly a d a 

* Paul Lehmann. Beobachtung über Tektonik und Grletscherspuren im Boga
rasokéi’ Hochgebirge. (Zeitsehr. d. deutscli. geol. Gesellscb. Berlin, 1881. X X X III. köt. 
115— 117. oldal.)
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tokát sorolt fel, a melyekből egykor létezett glecserekre következtetni lehe
tett. Minthogy H ochstetter Fe. azon időig a Balkánban még semmiféle 
glecsernyomokra nem akadt, Lehmann Európa jégborított hegységei közül 
a déli Kárpátjainkat tekintette a legtovább DK felé fekvő egykor eljegese
dett hegységnek.

Utána 1883-ban Primics György* járt e hegységben és tagadta L eh
mann állítását.

1885-ben újból Lehmann Pál az, ki a déli Kárpátokkal foglalkozik, és 
nemcsak hogy Primics kijelentésével szemben előbbi állítását fentartja, 
hanem egyszersmind kimerítő jelentést tesz hegységünk egykori eljegese
déséről.** A tőle előadott gazdag adatsorozat teljesen meggyőző arra nézve, 
hogy az egész hegyláncz a Yu. Nevoja és Yu. Petri-től kezdve, a hunyadi 
és fogarasi havasokon végig a Királykőig a legfelsőbb régiójában tényleg 
el volt jegesed ve.

Yégre azután újból látjuk, hogy InkeyB. úr 1889-ben megjelent 
értekezésében*** a glecsernyomokat a Betyezát-hegyesoportban tagadja. 
Inkey B. ((közvetett közlés utján tudta meg», hogy L ehmann ezen hegysé
gekben is járt és «a hajdani eljegesedésnek nyomait találtai); beható 
munkájára azonban nem reflektál.

Inkey B. úr figyelmét bizonyos jelek nem kerülték ugyan ki, a minők 
egyes moréna-foszlányok, glecserhorzsolások, valamint a tavak helyzete és 
a lépcsőfokok; de minden egyes megfigyelését túlszigorú kritikával mindig 
inkább más okokból keletkezettnek magyarázza, mintsem hogy egykori 
jégárak működésének tulajdonítsa. Nézetünk szerint túlságos figyelemben 
részesítette Heim és Löwl azon, adott alkalommal mindenesetre helyén lévő 
intéseit, hogy a magasabb hegységekben gyakori hegycsuszamlásokat, kő
hullásokat és lavinasurlódásokat könnyedén egykori glecsernyomoknak ne 
deklaráljuk. Mindeme kétkedése mellett azonban Inkey úr mégis ((való
színűnek tartja, hogy hegységünk az európai nagy jégkornak idejében szin
tén el volt jegesedve, a mit egyszerűen geográfiái fekvéséből, az Alpok és a 
Kaukázus közt lehetne következtetni)). Midőn helyes sejtelme daczára is 
mégis ((kötelességének tekinti kijelenteni, hogy saját tapasztalatai nem 
jogosítják fel» a Betyezát-csoport eljegesedésének ((kérdését végkép eldön- 
töttnek nyilvánítani)), — mi részünkről őszintén sajnáljuk, hogy a szeszé

* Dr. Primics György : A fogarasi havasok és a szomszédos romániai hegység 
geológiai viszonyai. (A m. kir. földt. int. évk. VI. köt. 298. old.)

** F. W. Paul Lehmann. Die Südkarpathen zwischen Eetyezát und Königstein. 
(Zeitschr. dér Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1885. XX. kötet, 325— 386 oldal, 
a glecsernyomokról részletesen 346— 364-ig.)

*** Inkey B. Az erdélyi havasok az Oltszorostól a Vaskapuig. (M. tud. Akad. 
Értekezések X IX . köt. 1. füzet, 1889; a glecserkérdésről a 28— 32. lapokon.)
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lyes véletlen miért nem jutalmazta őt fáradságos kutatásai közben olyan 
típusos példák feltalálásával, a melyeknek bizonyító ereje minden kétségen 
kívüli lett volna.

A keleti krassó-szörénymegyei felvételem során az egykori eljegesedés 
nyomaival az idén találkoztam először, még pedig a Szarkó, a Godján, 
Muráriu és Gugu, a Nevoja és Yu. Petri hegyeken.

Ha pl. a pojána-möruli Sucu-patak völgyén fel egészen a Szarkó alá 
megyünk, akkor ezen patak forrásterületén a megszokott formájú árkok és 
barázdák helyett lépcsőzetesen egymás fölé helyezett Czirkus vagy «Kar»- 
völgyeket találunk. Ezen igen szabályos, körkörös alakú s csak az egyik 
oldalon nyitott völgyek voltak a mainál hidegebb klimájú negyedkorban 
azon hógyűjtők, a melyeknek legalsó részén a űrn vagy oromhó glecser- 
jéggé tömörült. A rövid jégár innen a völgy felé haladván, útjában a kemé
nyebb sziklák előtt a talajt kissé kivájta, mi némelykor 2— 3 egymás alatt 
következő lépcsőn is ismétlődhetett. A jégár ezen vájó-lapátoló hatásának 
köszönik eredetűket azon csekély mélységű kis tavak, melyek hegységünk 
legmagasabb régiójában olyan gyakoriak. Sokszor azonban úgy találjuk, 
hogy az e tavacskákból lefolyó vízér az előttök feldudorodó szikla- és tör
melékgátat már annyira átfürészelte, hogy ez által végre az egész tó lecsa- 
poltatott s ilyenkor már csak egy a környező növényzetnélküli törmelék
lejtőktől kellemesen elütő világos zöldpázsitos lap jelzi annak egykori 
helyét.

Ilyen czirkuszvölgy található a 2190 mj  magas Szarkó E-i oldalán s 
benne kb. 1780*/ magasságban a zöldpázsitos lap, a mely előtt félkör
alakban morénatörmelék fekszik.

A 2196 mj  magas Ivaleanu É-i és ÉK-i oldalán kb. 1900 rnj  magasság
ban vízzel telt tavacskák láthatók, a melyek előtt szintén patkóalakú mo- 
rénatörmelék-gátak vannak.

A 2153 mJ magas Nevoja (V. Bajku)D-i oldalán 1795 ™/ magasságban 
fekszik az első valamivel nagyobb tó, a melyet a hegyi lakók, mint a hegyi 
tavakat átalában, Jezer-nek neveznek. Ugyané magaslat K-i oldalán látjuk 
a Matanya nevű vad sziklatörmelékes katlant, a melynek lépcsőzetes talpán 
csekélyebb vízállásos pontok vannak.

A Nevoja E-i oldalán ellenben a Váring, Erinku és Dálcs czirkuszok 
sorakoznak egymás mellé, de tavak nélkül.

A 2192 mj  magas Vu. Petri DK-i oldalán azután megint rábukka
nunk egy kisebb tavacskára, a mely 1940 mj  magasságban fekszik, s mely 
alatt a völgyben több sziklalépcsőt láttam. Ugyané csúcstól EK-re 1958 ”j  
magasságban van egy, az előbbinél valamivel nagyobb Jezer, a melyhez 
azonban eddig még nem jutottam el.

A magyar-román határt alkotó hegylánczban a 2135 mj  magas Godján
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É-i oldalán kb. 1800 mj  magasságban egy 5 külön tükörből álló félhold
alakú tó van, mely az előtte elhúzódó gneisz- és törmelékgátnak két ponton 
való áttörése folytán jelenleg már félig le van csapolva. A  sziklalépcsőt 
morénatörmelék födi, kivált a tófelőli oldalon. Agát egész magassága 8 mj . 
Ebben a völgykatlanban ottlétemkor, augusztus 5-én, még meglehetős nagy 
hófolt volt látható. Ugyané völgyben valamivel tovább E-ra, a katlannak 
egy baloldali fülkéjében hasonló tavacskát láttam, mely elölről egy harántul 
elhúzódó homlok-morénától volt körülvéve.

Efféle kisebb, homlokmorénától befogott tavacskák még a Gugu 
(2292 mj)  keleti oldalán is fordulnak elő, de ezeket már csak jövőre fogom 
felkereshetni.

Végre pedig a Muráriu katlanvölgyéről teszek jelentést. E hatalmas 
czirkusz, mely a Gugu és a Godján közt az átlag 2150 mf  magas Muráriu - 
gerinczről ENy-i irányban ereszkedik alá, augusztus 6-án egyes foltokban 
szintén rejtett még havat magában. Ezen katlan alsó részében már előző 
nap, mikor a Godjánról a Zana-gerinczen haza felé mentem, vettem észre 
egy feltűnő alakú tcrmelékhalmazt. Másnap azután egyenesen ezen völgybe 
intéztem kirándulásomat. Neve Kernia. A mint a lépcsőzetes völgyben kissé 
feljebb jutottam, az erdő csakhamar kifogyott s a legszélső határát is el
hagyva, nemsokára egy szabályos morénával állottam szemközt. Közelébb 
érve s a völgy egész szélességét elfoglaló homlokmorénán felkapaszkodva, 
láttam, hogy ez két cldalmorénával függ össze, a melyeket megszakítás 
nélkül egészen a czirkusz alsó végéig követhetünk. Az oldalmorénák közti 
völgy talpa laposan ki van szélesedve és nagyobb leomlott szikláktól meg
lehetősen ment. Az egész egy már messziről feltűnő zöldpázsittal benőtt 
lap, a melynek alsó végén, a homlokmoréna közelében egy sztina (juhakol) 
épült. Ezen lap, vagyis az egykori jégár ágyának lejtése becslésem szerint 
10— 12°-ra tehető. A két oldalmoréna 8— 10 mj  magas s szabadon álló, 
annyira, hogy köztük és a hegy sziklás falai közt egy-egy vízér vájhatott 
magának kis medret. A morénák anyaga durva törmeléke a Muráriu III. cso
portbeli kristályos paláinak, főleg zöldes amíibol-gneiszoknak. Távolsága a 
két parallel futású oldalmorónának egymástól 120 ™', s míg felső végük a 
czirkuszban észrevétlenül a jelenkori törmeléklejtőkkel összeolvad, addig 
alsó végeik patkóalakúlag hajlanak egymás felé és záródnak homlok
morénává. A morénákat ritka pázsit-vegetáczió borítja. Az egész moréna
képződmény a czirkusz-völgyből lefelé közel 1 hosszú és a homlok
moréna barometer-mérésem alapján kh. 1700 mj  magasságban fekszik.

Az egykori glecser medrében középtávolságban az oldalmorénáktól, 
ma a Kernia-patak főforrása fut le. Medre csekély, a homlokmorénát azon
ban középen mégis átfürészelte és kissé megrongálta.

Látjuk tehát, hogy a felső Kernia-völgyben típusos morénával van
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dolgunk, melynek eredete iránt a legkisebb kétségünk sem lehet. Moré
nánk körvonalait egykor egy másodrangú kis glecser töltötte ki, a mely 
1700 *y-nél lejebb nem jutott. A mögötte meredeken a Muráriu gerinczéig 
felnyúló czirkusz elég nagy volt arra, hogy egy ilyen kisebb jégárt egyenle
tesen táplálhatott.

A Muráriu czirkusza alatt teljes épségben található moréna-maradvá
nyokat valóban ritka kedvező esetnek kell tartanom, a milyen talán az 
egész hegylánczot tekintve is csak elvétve akad. Máskor, úgy mint ezt a 
Szarkón, Nevoján és a Vu Petrin magam is láthattam, az egykori glecser- 
nyomok többé-kevésbé elmosódottak, úgy, hogy több helyt csakis az eljege
sedés biztos tényének tudatában mertem egyes törmelékfelhalmozódásokat 
szintén glaciálisoknak tekinteni.

Hegységünk tehát a legmagasabb régiójában el volt jegesedve. A hó 
határa valamivel az egykori Kernia-glecser homlokmorénája felett lesz ke
resendő, de hogy pontosabban milyen magasságban, azt az idén látott né
hány eset alapján még nem akarnám kimondani. Annyi azonban, már csak a 
mi példáinkra támaszkodva is bizonyos, hogy hegységünk csakis a leg
magasabb emelkedéseivel, kb. az 1900 mj  -nél magasabb csúcsaival ért bele 
az örökös hó régiójába.

A glecserképződés csekély és korlátolt volt, a mire az a körülmény is 
mutat, hogy a glacziális nyomok inkább csak a hegyek E-i és K-i oldalán 
találhatók. Szóval egykori «Kar»-glecserekkel van dolgunk, amint' PenckA. 
az ilyen fajtájú másodrangú jégárakat nevezi. Egy részök, mint pl. a Ka- 
leanun, a Godjánon és a Vu. Petrin alighanem egészen nélkülözve az 
előretolt jégnyelvet, egyszerűen csak ú. n. firn-glecser, vagy függő glecser 
lehetett, mit a tavacskák előtti széles homlokmorénák konfigurácziójából 
is gyanítani lehet.

Glecser-karczolásokat eddig még nem észleltem, mit részben annak 
volnék hajlandó tulajdonítani, hogy az eddig megfigyelt esetekben az egy
kori jégártól lehurczolt kőanyag többnyire alkalmatlannak látszik ilyen kar- 
czolások megőrzésére.

Összegezve végre a mondottakat, röviden jelenthetem, hogy az én 
tapasztalataim Lehmann Pál megfigyeléseivel teljesen összevágnak s az ő 
adatait annyiban kiegészítik, a mennyiben most már biztosan állítható, 
hogy a déli Kárpátok láncza a jégkorszak idejében nemcsak a Retyezátig, 
illetve a Vu. Petriig, hanem egészen a Godjánig és a Szarkáig el volt je 
gesedve.


