
9. Adatok a Kodrú - hegység geológiájához,

(Jelentés az 1903. é v  nyarán végzett kiegészítő fö lvételről.) 

Dr. Böckh Huöó-tól.

A m. kir. földtani intézet igazgatóságától nyert megtisztelő felszó
lítás következtében az 1903. év nyarán a Kodrú-hegységben végeztem 
kiegészítő fölvételeket. E hegység tudvalevőleg boldogult dr. Pethő Gyula 
főgeologus fölvételi területe volt, a ki már évek óta fáradozott e vidék 
geológiai alkotásának a kinyomozásán. Egyes részei a hegységnek azon
ban még nem voltak geológiailag térképezve. Az ón feladatom volt ezen 
területek bejárása, a hegység az 1:25,000 táborkari térkép 19. zóna, 
XXYI. rov. lapjaira eső részének, a mennyire az idő rövidsége megengedte, 
reambulálása, hogy így ez a lap elkészülvén, a nyilvánosságnak legyen 
átadható.

Az újonnan fölveendő területet egyrészt a Kodrú hegység főgerincze 
képezte, másrészt Tarkaicza, Sonkolyos, Urszád községek környékén, 
továbbá a 19. zóna, XXYI. rov. délkeleti lapjának délkeleti sarkában, a 
Yale brazilor (V. bratiuluj) két oldalán, voltak egyes, még a térképezésre 
váró területek.

A fölvételi idő alatt hozzám volt beosztva R ozlozsnik Pál úr, ideig
lenes II. oszt. geológus, hogy a földtani fölvételek módszerét elsajátítsa 
és én itt csak dicsérőleg emlékezhetem meg arról a kiváló szorgalomról 
és kitartásról, mellyel a munkában részt vett.

A Kodrú-hegységben való tartózkodásom alatt rendkívül sok és 
szép megfigyelést volt alkalmam tenni, a melyek alapján némileg eltérő 
felfogáshoz jutottam a Kodrú-hegység felépítését illetőleg, mint a milyen
nel eddig bírtunk. Rendkívül sajnálom, hogy a rendelkezésemre álló idő 
rövidsége miatt meg kellett elégednem avval, hogy a hegység átalános 
szerkezetével és alkotásával ismerkedjem meg úgy, hogy az utánam jövő 
kutatókra még igen sok, szép és érdekes részletkérdés megoldása vár. 
így például meg kellett elégednem azzal, hogy ellentétben az eddigi isme
reteinkkel, kimutassam a Kodrú-hegységben a triász teljes hiányát, mert
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az, a mit eddig a Kodrúból mint triaszt ismertünk, júrának bizonyult és 
meg kellett elégednem a júra lerakódások átalános taglalásával, mintán 
nem állott rendelkezésemre a kellő idő, sem e területek részletes bejárá
sára, sem az ehhez szükséges alapos gyűjtésre.

A Kodrú-hegység felépítésében a következő, képződmények vesz
nek részt:

1. Metamorf kőzetek.
2. Gránit és amfibólos kerzantit.
B. Csillámos konglomerát, breesia és homokkő. Alsó perm korú. (?)
4. Vörös és lila színű palák, diabáztufa, kvarczos porfirtufa és

diabáz.
5. Kvarczos porfir.
6. Kvarczit-homokkő és vörös palák. Perm. (?)
7. Júra korú kőzetek.
8. Andezitek és azok tufái és brecsiái.
9. Szarmata emeletbeli üledékek.

10. Pontusi rétegek.
11. Diluviális (?) kavics.
12. Diluviális agyag.
13. Ó alluvium.
14. Alluvium. ,
Ezen lerakódások közűi az én fölvételi területemen csak a jura korú, 

és annál régibb képződmények fordulnak elő s miután a bejárásaim alkal
mával a fiatalabb üledékeket illetőleg újabb megfigyeléseket nem tettem, 
csak az előbbiekkel fogok itt részletesebben foglalkozni. t

M etam orf kőzetek.

A metamorf kőzetek a gránitot kisérik hol szélesebb, hol keskenyebb 
vonulatban. A rossz föltárást viszonyok miatt részletes taglalásuk nem 
lehetséges. Atalában mégis két csoportra oszthatók. A felső csoportot 
sötét színű leptinolitok alkotják, melyek a stomolitokat jellemző allotrio- 
morf szemcsés szövetűek. Ikerrovátkolást nem mutató földpátból, kvarcz- 
ból, zöldes és színtelen szericzitből és finoman elosztott fekete pigment 
anyagból állanak.

Egyes féleségeikben rutil is előfordul a jellemző apró, tűalakú ki
fejlődésében. Ezt a felső csoportot a botfeji völgyben és attól északra 
találjuk kifejlődve.

Az alsó rész erősen csillámos kőzetekből áll, melyek a szericziten 
kívül biotitot is tartalmaznak. Ez a biotit néha a foltos vagy szemes 
palákra emlékeztető elrendezésű.
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A gránit intruziókat alkot ezekben a kőzetekben, a melyek kétség
kívül általa elváltoztatott üledékek. E kőzetek kora kövületek hiányánál 
fogva nem állapítható meg biztosan, de mindenesetre régebbek a perm- 
nél, melynek kőzetei diszkordánsul vannak reájuk települve.

Külsejük némi analógiákat mutat a krassó-szörénymegyei kristá
lyos palák III. csoportjával, a melyben Böckh JÁNOs-nak archaeocalamües 
maradványt sikerült találnia, úgy, hogy valószínűleg az alsó-karbont vagy 
annál is régibb üledékeket képviselnek.

Gránit.

A gránit Nagy-Marosnál kezdődve ellipszis alakjában vonul végig 
DDK-i csapás iránynyal a hegység főgerincze alatt egész a térkép déli 
határáig.

Pőtömegét biotitos gránit alkotja, de nem hiányoznak kétcsillámú 
és muszkovitos gránit féleségek sem. Aplitos és pegmatitos kifejlődések, 
valamint aplitos és pegmatitos erek szintén előfordulnak. Mivel e kőzetek
nek semmi különös sajátságuk nincs, itt nem akarok velük bővebben 
foglalkozni, miután csak oly jelenségek leírását adhatnám, a milyenekkel 
úgyszólván minden gránitterületen találkozunk. Annál érdekesebb egy 
lamproíiros kőzet, amfibólos kerzantit, mely a gránitokon keresztül tör.

Am fibólos kerzantit.

A grossi határban a Y. Osoiuluj jobb oldalán, a Vrf. Selatruz alatt 
a gránitban egy sajátságos lamproíiros kőzet telérj éré bukkantam.

A kőzet kristályosszemcsós és makroszkóposán zöldesfekete amfi- 
bólból, alárendelten földpátból, továbbá egyes kvarczszemekből áll.

A mikroszkópos vizsgálat alkalmával a földpát részben plagioklasz- 
ból, részben ikerrovátkolást nem mutató földpátból állónak bizonyult. 
A plagioklaszok erősen bontottak és bennük bőségesen találunk kiválva 
kalczitot, zoizitot és epidotot. Elbontottságuk miatt közelebbi meghatáro
zásuk nem lehetséges, tekintve azonban a kőzet vegyi összetételét, fel
tétlenül bázikus plagioklaszszal van dolgunk. Az ikerrovátkolást nem 
mutató ortoklasz egyes legömbölyödött, összetöredezett szemekből áll és 
kétségkívül a gránitból származik.

Az amfiból a közönséges amfibólhoz tartozik és zöldes színű. 
a =  halványsárga, b =  sárgászöld, c =  világoszöld, kétségtelenül primer. 
Helyenként az amfiból kloritosodott. Elvétve muszkovit lemezecskékkel 
van összenőve. Ezenkívül halványsárga epidot-egyének is előfordulnak 
benne. Erczes alkotórészek közül pirít található az amfibólban.
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Végül még vékony apatittűk is fordulnak elő a földpátokban zár
vány gyanánt.

A kvarcz összetöredezett, korrodált és repedéseiben helyenként a 
kőzet ásványait látjuk kiválva, a mi a kvarcz idegen eredete mellett bizo
nyít. A kvarcz különben is a gránitok kvarczára jellemző gáz és folyadék
zárványokkal van telve.

A kőzet elemzését dr. E m s z t  K á l m á n  úr volt szives végezni. Össze
tétele a következő:

mól. proporcziókra átszámítva:

SiO * 51-97 -  0-8600
i 8-616

n o 9 0-13 =  0-0016
A P Ó 3 11-65 =  0-0786

1-514
F e -0 3 1-18 =  0-0728
FeO 0-13 =  0-0164
MnO 8-04 =  0-0018

5"185
MgO 7-20 =  0-3717
CnO 15-00 =  0-1286
K -0 1-01 =  0-0107

0-355
N a 'O 1-54 =  0-0248

Izzítási veszteség 2’25
100-10

a — 1-22

A kőzet ezen az alapon az ultrabázikus kőzetek közé tartozik, a 
mennyiben jóval bázikusabb a gabbróknál (a =  1 '45).

Ásványos összetétele alapján amfibólos kerzantitnak mondható. 
Ilyen amfibólos kerzantitokat, primer zöld amfibóllal A ndkeae A.* írt 
volt le Albersweilerről a Eheinpfalzban.

A dr. P ethő GyuLÁ-tól gyűjtött anyag között szintén találtam ilyen 
amfibólos kerzantitokat. Ezek a példányok az örvényesi völgj7 227. ma
gassági száma alatt levő tisztás helyén a völgy oldalából és a Vale Arki- 
selből a 629. magassági szám közeléből valók, úgy hogy a kerzantitek 
úgylátszik nagyobb elterjedésüek a Kodrú-hegység gránitos övében.

Csillámos konglomerát, brecsia és homokkő. A lsó  Perm  (?)

A metamorf kőzetek sorozatára tetemes vastagságú rétegkomplexus 
következik, mely túlnyomóan vöröses vagy ibolyaszínü, konglomerátos

*  Über H ornblendekersan tit und den Q uarzm elaphyr von A lbersw eile r. Rhein- 
p fa iz. (Ze itsch rift dér deutsch. geol. G-es. X L IV .  k. 824—-826. old. 1892. évf.)
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vagy brecsiás, erősen csillámos homokkőből áll és a melybe helyenként 
lila színű, homokos palák vannak betelepülve.

Ez a rétegösszlet, mely erősen gyűrődött, a hegység hossztengelyére 
merőleges irányban diszkordánsul van reátelepülve a metamorf kőzetekre. 
Fedőjében lila színű homokos palák, diabáz és kvarczos porfirtufák fog
lalnak helyet. Egyes féleségeiben ez a kőzet igen hasonlít az alpesi szer- 
nifit bizonyos kifejlődéseihez és ón a településből kiindulva dr. PETHŐ-vel 
az alsó-permbe vagyok hajlandó helyezni.

Az idetartozó rótegöszlet egyes részeit dr. Pethő Gyula kvarczos 
csillámpalának és kvarczcsomós fillitnek nevezte és ezen elnevezés alatt 
a fillitekkel (az én metamorf kőzeteimmel) együtt tárgyalja. Ezek a kőzetek 
bizonyára nem érdemlik meg ezt a nevet, mert ha helyenként erősen 
csillámosak is, azért kétségkívül üledékes eredésű kőzetek, melyek épen- 
séggel nem kristályosabbak a mi krassó-szörénymegyei perm és felső
karbon korú homokköveinknél.

Főelterjedésük Poklusa községtől D-re és DK-re van, a hol ezen 
kőzetek öve 7— 8 km-re szélesedik ki. Dél felé ez az öv mindinkább kes- 
kenyedik és keskeny szallag alakjában vonul végig a főgerincz oldalában 
s csak egy kis darabon van a Ples Ny-i oldalán a kvarczos porfirtól, mely itt 
közvetlenül a metamorf kőzetekre van települve, elfödve.

Vörös és lila  színű palák, diabáztufa, kvarczos porfir
tufa és diabáz.

Az előzőkben tárgyalt csillámos homokkövek felső részükben lila 
és vörös színű, néhol zöldes, homokos palákba mennek át, melyek igen 
szoros kapcsolatban állanak diabáztufákkal és diabáz áttörésekkel. Beájuk 
települve található kvarczos porfirtufa. E képződmények különválasztása 
nem mindenütt lehetséges. A diabázok ugyanis számtalan apró áttörést 
formálnak a tufáikon, a mely áttörések a térképen nem jelölhetők ki kü
lön, úgy, hogy csak a nagyobb, önálló diabázáttörések vannak külön 
kitüntetve, ilyenek azonban az én fölvételi területemen nincsenek.

A mint Tarkaiczától délnyugatra a Balanieskun megállapíthattam, 
a kvarczos porfirtufa reá van települve a diabázra és a diabáztufára, míg 
a kvarczos porfir ismét a tufája felett foglal helyet.

A helyzetük alapján ezeket a palákat és tufákat, melyek területemen 
a Magúra és Balityászától nyugatra fordulnak elő egy a hegység hossz- 
tengelyével parallel sáv alakjában, szintén a permbe helyezhetni.
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Kvarezos porfir,

A kvarezos porfir hosszú vonulatot alkotva vagy a Kodru főgerinczét 
képezi, vagy közvetlenül annak oldalában vonul végig fölvételi területe
men. Ez az összefüggő vonulat Havas-Dombroviczától délre, az Oszoj- 
csúcscsal kezdődik. Először délkeletnek, majd délnyugatnak csap, a Bali- 
tyászánál (Yrf. Balatiest) újra délkeletnek fordul és egész a lap déli hatá
ráig folytatódik.

E vonulat észak felé való folytatása az Oszojon túl nyugat felé van 
eltolva és Poklusánál, a sólyomi várromnál, továbbá Puszta-Hodyseltől 
északra lelhetők meg egyes rögei.

A kvarezos porfir átalában erősen átváltozott és igen eltérő kifejlő- 
désű, hol felzitporfiros, hol normális porfiros szövetű. Összetételében 
ortoklász, miroklin és albit összetételű földpát, kvarcz, biotit, amfiból 
vesz részt. Egy a Szárazág-völgyben, a Bonisora alatt, gyűjtött darabban 
erősen rezorbeált hipersztén is előfordul.

A földpátok erősen bontottak és kalczitepidot, szericzit képződött 
rovásukra. A kvarcz hol szabálytalan sokszögletű beágyázásokat, hol 
dihexaédereket formál. Erősen korrodált s a korrózió által okozott üreget 
alapanyag tölti ki.

A színes alkotórészek rendkívül erősen bontottak, kloritosodtak és 
rovásukra vasérczek, magnetit, limonit, képződtek.

A biotit az elterjedtebb alkotórész, míg amfiból csak elvétve for
dul elő.

Az alapanyag az elbontó hatások következtében allotriomorf szem
cséssé vált és földpátból, kvarczból és szericzitből áll. E mellett néha az 
eredeti fluidális szövet is megmaradt és igen jól észlelhető. Egy Poklusa 
helységtől délre gyűjtött darabban szferulites kifejlődést is észlelhettem. 
Az alapanyag hol zöldes, hol sárgásszürke és néha telve van finom mag- 
netitszemekkel.

A Menyházától észak-keletre fekvő V. brazilor (Y. bratiuluj) bal
oldalán, a Ceznitie oldalában a kvarezos porfir erősen préselt és porfi- 
roiddá alakult. Ilyen porfiroid különben a Kodru főgerinezén is több 
helyen található.

E porfiroidok egy részét dr. Pethő tufáknak tartotta. A kvarezos 
porfir tufái azonban igen alárendelten fordulnak elő diabáztufákkal kap
csolatosan és tőlük nem különíthetők el.

A mi ezen kvarezos porfirok korát illeti, azok rajt fekszenek egy
részt az alsó-diaszba sorolt csillámos konglomerátokon, illetve diabáz- 
tufákon, másrészt valószínűleg a íelső-permbe tartozó, kvarczitos homok
kövek és ezek közé települt vörös palák alatt foglalnak helyet.
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Dr. Pethő a kvarczos porfirokat fiatalabbaknak tartotta ezen kvar- 
czitos homokköveknél, a minek azonban világosan ellentmond településük 
és az a körülmény, hogy a grossi határban, a Nagy-Oszojon (Osoie maré) 
a kvarczos porfir és a kvarczitos homokkő határán az utóbbi konglo- 
merátos padok alakjában van kifejlődve, melyekben a kvarczos porfir 
zárványként fordul elő.

A kvarczos homokkövek ezen helyzete különben teljesen megfelel 
dr. L óczy Lajos egy megfigyelésének, a ki 1886. évi felvételi jelentésében * 
azt írja: «A Pless-Merisor-Arszura-gerincz e homokkövek kvarczbrecsiás 
padjaiból állanak és fokozatosan fejlődnek ki azokból, a velük párhuza
mos telepedésben észak-keletnek dűlő (25— 50°) képződményekből, melye
ket Peters felzitporfirnak és petitnek nevezett.#

Perm  korú kvarczithomokkő és vörös palák.

Az alsó-permbe sorolt csillámos, konglomerátos és breesiás homok
kövekre és a kvarczos porfirokra hatalmas, mintegy 300 méter vastag 
kvarczithomokkő - komplexus következik, mely a Kodru főgerinezének 
legnagyobb részét alkotja. Ez a kvarczithomokkő részint fehér színű, apró 
szemű, részint durván konglomerátos, vöröses színű és ekkor hasonlít a 
csillámos alsó-perm korú homokkőhöz. Ez utóbbinak tetemes csillám
tartalma azonban mindig biztos megkülönböztető jel.

Egyes helyeken e homokkövek arkozásak és telve vannak a kvarczos 
porfir anyagával.

E homokkővel váltakozva vörös- és lilaszínű palarétegek fordul
nak elő.

E homokkőre, a mint arra már dr. Pethő Gyula és dr. L óczy Lajos 
ráutaltak, a Móma-hegységben triaszmeszek települnek. Korát ennélfogva 
a kvarczporfirnál fiatalabbnak, a felső-triásznál régebbinek kell vennünk. 
A benne gyakran előforduló vörös pala-betelepülések alapján dr. Pethő- 
vel együtt a felső-permbe sorolom.

A júra-kőzetekhez való viszonyát igen nehéz megállapítani. Néhol 
konkordáns helyzetű, míg más helyeken, mint például a sonkolyosi nagy 
patak völgyében nyilvánvaló diszkordáns a település.

*  Jelentés az 1886. év nyarán  Arad, Csanád és Tem es m egyékben  eszközölt 

fö ld tan i részletes fe lvéte lek rő l. (A  m. k. Fö ld tan i In t. É v i .Jelentése 1886. 110. old.)
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Júra korú lerakódások.

A júra korú lerakódások tetemes kiterjedésben vesznek részt a Kodra 
felépítésében. Egy, a hegység csapásirányával parallel haladó pásztát 
alkotnak, mely Menyházánál kezdődve 3— 4 km. szélességben vonul végig 
a fenesi Nagy-Patak felső völgyének és a sonkolyosi Nagy-Patak völgyé
nek két oldalán és a Fekete-Kőrös völgyénél mintegy 8 km-re szélesedik 
ki. Egy második pászta azután Tarkaiczánál észlelhető.

Kutatásaim alapján a júrából csakis a középső és felső júrát mutat
hattam ki. A liasz észleléseim szerint hiányzik. Dr. L óczy L ajos és dr. 
Pethő Gyula ugyan említenek Menyháza környékéről liaszt, de ennek 
jelenléte kétséges.

A dogger alsó részei homokos márgákból, meszes márgákból álla
nak, melyek közé itt-ott vörös színű palák települnek.

Feljebb vastag pados, kékesfekete mészkő következik, míg a felső 
részek világos sárgás és vörös színű, sokszor fehér foltos, vagy zöldes, 
crinoidás meszekből állanak, a melyekre újra kékesfekete, vastag pados, 
tömör meszek következnek.

A dogger részletes szintezése mindeddig nem lehetséges, miután nem 
rendelkeztem a dr. PETHŐtől fölvett területek részletes bejárására szük
séges idővel, ámbár meg vagyok győződve, hogy e téren még igen szép 
eredmények érhetők el a Kodrú-hegységben, miután a rossz feltárások 
daczára is lépten-nyomon lelni az igaz, hogy rossz megtartásit kövülete
ket, de kellő utánjárással jobbak is lesznek találhatók.

A doggernek, a maimnak és tithonnak a fenesi és sonkolyosi Nagy- 
Patak területére eső részeit dr. Pethő részben mint triaszt, részben mint 
liaszt jelölte ki. Mint liaszt jelölte ki és irta le a dogger crinoidás mesze- 
ket, míg a dogger márgás részeit, a malmot és a tithont mint triaszt 
választotta ki.

Az első támpontot e rétegek taglalására egy vékony bordáju harpo- 
ceras szolgáltatta, melyet Piozlozsnik Pál úr talált a sonkolyosi patak 
völgyének bal oldalán, az Aszajos csúcsával szemben.

A harpoceras közelebbi meghatározása nem lehetséges. Minden
esetre azonban már dogger jellegű. A bordái ugyanis két, sőt háromszori 
elágazást is mutatnak, a mi a liasz harpocerasainál nem fordul elő. Ezzel 
megegyezik az is, hogy e rétegek fedőjében crinoidás meszek következnek, 
melyek Peclen demissus, PHiLL-t tartalmaznak.

A  homokos márgákban gyakoriak a szenesült növényi maradványok, 
a mi a kőzet mineműségével együtt a part közelségére vall. Ezek a már
gás rétegek közvetlenül a felső-perm korú kvarczos homokkőre települnek.

A liászt, a mint már említettem, nem sikerült kinyomoznom, ámbár
10A m. kir. földtani intézet évi jelentése. Í903.
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nem mondhatom teljesen kizártnak, hogy esetleg valahol ennek a nyomait 
is sikerül még kimutatni.

És itt néhány szóval a menyházi állítólagos liasz-előfordulásról is 
meg kell emlékeznem. Ezt az előfordulást először dr. L óczy L ajos említi 
1886. évi jelentésében és a 111. lapon azt írja, hogy geológiai korát 
Menyháza kastélyával szemben, a jobb völgyoldalon jellemző liaszbeli 
■pedertek és grypheák gyűjtésével konstatálhatta. A kövületeket faj szerint 
nem sorolja fel.

Dr. P ethő Gyula 1889. évi fölvételi jelentésében szintén említ liasz- 
meszet Menyháza környékéről és a Piatra ku laptye tövéből, a fürdővölgy 
egy vízmosásából és arról a tájról, a hol L óczy is gyűjtötte kövületeit, a 
következő szerves maradványokat említi.

Aegoceras cfr. bifer, Quenst.
Aviculci (Oxytoma) inaequivalvis, Sow. sp.
Pedert cfr. textorius, Goldf.

« cfr. aequivalvis, Sow.
Rhynchonella cfr. oxynoti, Quenst.

« cfr. triplicata juvenis, Quenst.

Ezen kövületek közül egyedül ez Aegoceras cfr. bifer, QuENST.-nek 
volna színtjelző fontossága, mert a Pecten textorius igen hosszúéletű forma, 
mely a doggerben is előfordul és a menyházi példányok éppen az erő
sebben bordázott féleségek közé tartoznak, a mint azok a középső barna 
jurában előfordulnak, a cfr.-rel jelzett többi kövület pedig nem biztos.

A Pethő - tői Aegoceras cfr. bifer-nek meghatározott ammonites csak 
apró töredék, mely azonban a stephanocerasok típusos jellegeit mutatja. 
A kanyarulat oldalain közel a varrathoz bütykök láthatók. Az ezekből 
kiinduló bordák az extern rész közelében biplikálódnak és keresztül
mennek az extern oldalon. A fajbeli meghatározás nem lehetséges, de 
maga a genus is kizárja a lerakódások liasz voltát, lígy hogy ezeket a 
lerakódásokat is a doggerbe kell sorolnunk annál is inkább, mert fedő
jükben maim- és tithon-meszek fordulnak elő. A dogger kőzeteire ösz- 
szefüggő mészkő és dolomitos mészkő összlet következik, mely sötét, 
fekete, fehéres, vöröses vagy kékes színű kőzetekből áll.

A legfelső részt szürke vagy fehér színű crinoidás, brachyopódás és 
korallos dolomitos és márgás meszek képezik, melyek közé világos sárgás 
és barna, valamint vöröses márgák vannak települve.

Kövületeket csak elvétve és aránylag rossz fentartású állapotban 
lelhetni. Néhol nagyobb számmal korallok fordulnak elő. így a Jápa tető
ről és a Piatra Prizlopuról gyűjtöttem korallokat, melyeket dr. Papp
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Károly barátom volt szives meghatározni, miután nekem Selmeczb anyán 
nem áll rendelkezésemre a kellő irodalom.

Ekorallok dr. Papp szerint a Rhabdophyllia cfr. disputabilis, Becker 
elnevezéssel illethetők és a róluk mondott véleményét itt közlöm : « Szürke, 
márgás mészben hatalmas koralltörzsek, melyek csövei sugarasan álla
nak és nagy közökben oszlanak. Az elágazás hegyes szögű. A kelyhek 
5— 6 mm. átmérőjűek, kerek vagy ovális alakúak. A csillagléczek száma 
50— 60 között váltakozik s azok több cziklusban rendeződnek el. A korall 
finomabb szerkezetéből nem sokat látni, úgy hogy egész biztosan nem 
határozható meg.

Kétségtelen azonban, hogy ezek a koralltörzsek a rhabdophyllia 
nembe tartoznak, a mely nem tudvalevőleg a felső-triaszbeli Thecosmilia 
clathrata, Emmr. típushoz csatlakozik s ettől főkép szivacsos, nagy kolu- 
mellájával különbözik. Az a szivacsos erős oszlopocska a kérdéses példá
nyokon meglehetős világosan látszik. Pajilag legközelebb áll a Rhabdo
phyllia disputabilis, Becker felsőjúrabeli alakhoz, a melyhez Ogilvie, a 
Goldfuss és QuENSTEDT-fóle Lythodendron plicatum nevű fajt is sorozza, 
a melyet Becker később Calamophyllia disputabilis néven írt le.

Ez a faj az egész felső-júrából ismeretes az oxfordbeli coral-ragtól 
a tithonbeli strambergi rétegekig; de főként a natheimi korallosmészben 
(kimmeridge) gyakori.

A kérdéses koralltörzset tehát Rhabdophyllia cfr. disputabilis, 
Becker néven nevezhetjük és felső-jurabeli alaknak tarthatjuk.))

Ez az eredmény megegyezik a kérdéses kőzetek településével is, a 
mennyiben kétségtelenül dogger korú kőzeteken fekszenek. Ezt az 
egész mészkő és dolomitos mész-komplexust a közbetelepült márgákkal en
nélfogva a felső-jurába kell sorolnunk. A részletes taglalás nem lehetsé
ges. Csak azt jegyzem meg, hogy a legfelsőbb szürkés és fehér színű 
korallos és crinoidás meszeket, melyek között gyakoriak a pala betelepü
lések, már a tithonba valóknak tartom.

A Kodrúnak tőlem bejárt részében ezek alapján eddigi ismere
teinkkel szemben a triász teljesen hiányzik, a mi annál érdekesebb, mert 
Kimpnél kétségtelenül konstatálva van a triász előfordulása. Ezt az elő
fordulást először L óczy fedezte föl és később Bőckh János is megláto
gatta, a ki a szintet is megállapította. A menyházi fürdő alatt a völgy 
jobboldalán fekete színű mészkőre vannak a dogger palák diszkordánsul 
települve. Ez a fekete színű mészkő feljebb a völgy baloldalán nagyobb 
kiterjedésben van meg és ez talán —  a kagylós mészhez volna számítható.

Végül még néhány rövid szót akarok szentelni a Kodrú és Moma 
hegység elkülönítésének és a Kodrú-hegység tektonikájának.

A Fekete- és Fehér-Kőrös völgyei között emelkedő Béli hegység
10*
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(Kodrú-Moma) két részre, a Kodrú és a Moma hegységre oszlik. E két 
hegység határvonalát igen eltérően szabták meg. Dr. Pethő Gyula «A  Há
rom Kőrös a Berettyó környékének geográfiái és geológiai alkotása# ezímű 
összefoglaló munkájában* a 10. oldalon a Kodrú és a Moma határát oly 
vonal mentén vonja meg, mely Vaskohtól a Kimpi mészfensíkon a Res- 
tyirátán, a Zúgó völgyön és Déznán át a Fehér-Körös partján fekvő Diécs 
községig követhető.

Egy pillantás a térképre arról győzhet meg, hogy a Kodrú kettős 
ENy— DK-i irányban csapó gerinczvonulatból áll. A főgerincz, melyet 
Izói gerincznek is nevezhetünk, Sólyomnál a Fekete-Kőrös völgye felé 
sugárszerüen szétágazik s eleinte EENy—DDK-i csapású, a Magúra csú
csánál (896 m) DNy-nak, majd a Balityászán túl (Yrf. Balatiest 926 m) 
újra DK-nek fordul.

A főbb csúcsok a Gy.-Kulme (931 m), a Gy.-Pojoru (1012 m), a bihari 
Pilis (Pless) (1114 m), a Nagy-Oszoj (Osoie-Máre) (1077 m), a Merisora 
(1099 m), a Nagy-Arad (Arszura) (1114 m) és a Kis-Arad (1016 m).

A főgerincz nyúlványai egészen Déznáig követhetők. Ezt a főgerin- 
czet perm korú kőzetek alkotják.

Evvel a főgerinczezel parallel lefutású egy másik vonulat, mely 
Sonkolyostól D-re kezdődik és melyet egy széles, júra kőzetektől kitöltött 
völgyülés választ el tőle. Ezt a gerinczet apróbb völgyek harántul tag
lalják.

A főgerinczből a Merisoránál azután K-i irányban egy harántgerincz 
indul ki, mely a brihényi és menyházi völgy között csak egy keskeny 
és alacsony háttal függ össze a Momával.

Ennek a harántgerincznek a csapásiránya megegyezik a Kodrút 
több helyt átszelő harántvetődések csapásirányával és e gerincznek a 
menyházi völgy felé eső részében tett tájékoztató kirándulásaim alkal
mával számos, vele párhuzamosan lefutó ilyen vetődést sikerült meg
figyelnem.

Ezen vetődéseknek megfelelően a Moma-hegység főgerincze a Kodrúé- 
hoz képest el van tolva s az izói gerincz folytatásában andezites eruptív 
tömegekre akadunk s csak jobban keletre találhatók meg újra a régibb 
kőzetek.

A Kodrú és Móma közötti határul tehát a menyházi és brihényi 
völgy szabható meg.

Megokolttá teszi ezt az elválasztást az is, hogy a Momában igen 
elterjedt triász a Kodrúban, kivéve a menyházi völgyet, teljesen hiányzik.

*  A  K őrös-B erettyó  v ö lg y  árm entesítésének és ezen vö lgyben  alakult v íz ren 

dező társulatok m onogrofiá ja. I .  k. N agyvárad, 1896.
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A mi a Kodrú felépítését illeti, az egy régi lánczhegység maradvá
nyát képezi. A főgerincz vonulatával parallel csapással sorakoznak K felé 
mind fiatalabb kőzetek, míg Sonkolyostól D-re egy második, perm kőze
tekből álló vonulat bukkan a felszínre, melyre Tarkaiczánál ismét jura 
van települve. A Kodrú Ny-i oldalát, a mint ezt már dr. Pethő is kiemelte, 
egy nagy ÉÉNy— DDK-i törésvonal határolja, a melynek mentén a hegy
ség a mélybe sülyedt úgy, hogy itt csak a kvarczos porfirt és az ennél ré
gibb üledékeket találjuk a gránitra települve; a kvarczit homokkő és a 
jura kőzetei el vannak borítva a neogénkor üledékeitől. Evvel a vetődés
sel parallel vetődések szintén fellépnek a Ivodrúban.

Ezenkívül, mint már említettem, harántvetődések szelik át a Kodrú 
tömegét. Ezek a harántvetődések párhuzamos lefutásúak a Fekete-Kőrös
nek azon részével, a hol az a Kodrú perm és júra kőzeteit átvágja, úgy 
hogy ez a völgyrészlet is egy régi vetődés mentén fejlődött ki. Igen szé
pen mutatja ezt a párhuzamosságot az a vetődés, mely Sonkolyostól D-re 
a sonkolyosi nagy patak oldalában mintegy 1000 m-re É-ra a Kövecses 
hegy csúcsától a perm korú kvarczitos homokkő feltörésével van jelezve 
és a mely innét eleinte Ny-i, majd ENy-i irányban egész Olcsa községtől 
Ií-re követhető. E harántvetődés mentén Havas-Dombroviczától D-re, a 
Pinye hegyen, a kvarczos porfir és kvarczit homokkő reá vannak tolva a 
tithon korú dolomitos meszekre és ugyancsak e vetődés folytatásában az 
Izói gerincz kvarczos porfirját messze kitolva találjuk Ny-nak.

A Kodrú hegység a geológiai korok folyamán ismételten volt száraz
föld és ismételten volt tengerrel borítva. Szárazföld volt a Kodrú a triász 
idejében, ellentétben a Momával, melyben a triász üledékei nagy kiter- 
jedésűek, száraz volt a kréta-korszak és a paleogénkor idején. Csak 
a neogénben történt a tengernek újabb térfoglalása. Dr. Pethő megfigye
lései szerint a Hegyes-Drócsa hegység peremén Taucz és Felménes körül 
az andezitek tufája keverve van a felső-mediterrán rétegekkel, úgy hogy 
a Kodrú Ny-i peremét jelző beszakadás kezdete a mioczénbe tehető, mert 
az andezitek kimutathatóan a Kodrút és a Momát Ny-ról határoló be
szakadás mentén tolúltak fel. Harántvetődés mentén találjuk az andezites 
tömegeket a Momát a Hegyes-Drócsától elválasztó Fehér-Kőrös völgyé
ben. A mediterrán-tenger lerakódásai még távol maradtak a Kodrúnak az 
tőlem bejárt területre eső tömegétől, a menyiben dr. Szontagh csak 
Robogány körül mutathatta ki a felső-mediterránt egy kis foltban, köz
vetlenül a 19. zóna, XXVI. rov. lap E-i határa felett, a szarmata-tenger 
azonban már körülnyaldosta a Kodrú partjait.

A Kodrú nyugati peremén csak egyes foltjait találjuk meg a szarmata 
lerakódásoknak, de a Fekete-Kőrös áttörése mentén már összefüggőbb
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vonulatban követhetők és érdekes, hogy éppen a fentebb tárgyalt vetődési 
vonal szabja meg itt e képződmények déli határát.

A Kodrú régibb tömegeit Ny felé elvágó nagy csapásmenti vetődés 
és az előbb tárgyalt barántvetődések kifejlődésének kora ezen az alapon 
a mediterránba és a szarmata kor elejére helyezhető, úgy hogy a szarmata
kor idejében a Kodrú már olyan szerkezetű, a minő manapság.

Azt hiszem, hogy az eddig előadottak alapján abbeli felfogásom, 
hogy a Kodrú egy régi lánczhegység maradványát képezi, beigazolást nyert 
dr. P ethő  nézetével szemben, a ki a Kodrút röghegységnek tartotta.


