
9. A  Bihar hegység Rézbánya— Petrosz— Szkerisora 
közötti részének geológiai szerkezetéről,

(Jelentés az 1904, évi részletes geológiai felvételről.)

Dl'. SzÁDECZKY GrYULÁ-tÓl.

Böckh János ministeri tanácsos úrnak, a m. kir. Földtani Intézet 
igazgatójának felszólítása folytán örömmel vállalkoztam a XIX. Zóna 27. 
rovatú térképlap DK-i részének felvételére, mert ez által kitűnő alkalom 
kínálkozott egyrészt a Vlegyászában és a Bihar hegységben végezett kuta
tásaim folytatására, másrészt pedig gyűjteményeinkben oly nagy szerepet 
játszó rézbányái ásványtermő helyek közelebbi megismerésére.

Felvételi területem a Fekete-Kőrös, az Aranyos és a Meleg-Számos 
forrás területének találkozására esik. E-i határát a Dealu-Bóli (térképen: 
D. Hiresului) É-i aljában futó Bossu-patak, az Izbuk völgyének alsó része, 
aPiatra Talharului (Sztina de Piatra), a Págyes-patak zárt völgye, Ponor, 
Csodavár, Porczika, (Bortigului) a Gardu-tető, a Czigány-patak völgyén át 
a Kusztura-tető, Tatár-hegy, Lazului völgyön át Petrosz község képezi, 
Ny-i szegélyét pedig Petrosztól Kiskón, Magurán át a fent nevezett lap 
DK-i részének Ny-i széle. Ez a terület E-felé közvetlen csatlakozik a 
dr. Primics György-íőI felvett területhez.

A részletes felvétel azonban ezen a vidéken sokkal több nehézséggel 
van egybekötve, mint előre gondoltam volna, mert a rézbányái völgyek 
egy része, továbbá a Galbina egyes mellékvölgyei járhatlanok, vagy csak 
a legnagyobb nehézségekkel, életveszéllyel járhatók, másrészt a Réz
bányától távolabb eső vidéken, Szkerisora határában, ha a sátorozást el 
akarjuk kerülni, igen sok nehézséggel van összekötve. Ehhez járul még 
az is, hogy táborkari térképünk ennek a területnek több helyén annyira 
hibás, hogy a felvevő geológus nem képes rajta pontosan megjelölni azt, 
a minek ismeretéhez nagy fáradsággal, a térkép hibájából származó ismé
telt bejárás által jutott.

Hogy ilyen nehézségek mellett aránylag rövid idő alatt mégis sike
rült felvennem a megjelölt területet, azt részint azon becses segítségnek 
köszönhetem a melyet felvételeim alatt élvezni szerencsém volt, a melyért
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hálás szívvel mondok köszönetét Marosi Fekencz m. kir. erdőtanácsos úr
nak, kinek intézkedése folytán a kincstár területén, a megfelelő erdővódek 
kalauzolását igénybe vehettem ; Tóbiás M ihály urnák, a nagyváradi gör. 
kath. püspöki uradalom főerdészének, kinek intézkedésére a püspöki ura
dalom egy részén jutottam hasonló segítséghez; továbbá Aág rézbányái 
bányafőnök urnák, a ki a rézbányái bányahelyek és a Szárazvölgy (Yale 
Szaka) bejárásánál egy altisztet és egy munkást egy hétig rendelkezésemre 
bocsátott.

*

A felvett terület alkotásában résztvesz:

1. kristályospala,
2. perm kori üledékek,
3. triász kori dolomit, mészkő,
4. liász kori márgák és mészkövek,
5. maim mészkő,
6. alsó kréta mészkő,
7. különböző eruptiós kőzetek,
8. diluvium,
9. alluvium.

1. Kristályospala.
A kirtályospala nagyon alárendelt szerepet játszik ezen a területen, 

a hova a Meleg-Számos völgyéből nyúlik fel ennek egyik tekintélyes D-i 
völgyén, a Kalinyászán, a melyet itten Szamosnak neveznek.

A kőzet leginkább chloritospala, a melyben a quarcz nincs egyenle
tesen eloszolva, hanem inkább lencséket vagy zsinórokat alkot. Ebből áU 
a Kalinyásza és Izbuk közt levő szöglet. Feljebb D-felé a Picsoru Batrinii 
és Dealu Bóli perm kori konglomerátja és homokköve takarja, melyek 
alól azonban úgy a Kalinyásza, valamint a Rossu-patak völgyében is több 
helyen kibúvik.

A chloritospala, melynek rétegei általában véve EK— DNy-ra csap
nak, erősen össze van ránczosodva és az Izbuk torkolatánál DK-re, a 
Rossu-patak beömlése felett pedig ÉÉNy-ra dől 40° alatt.

2. Perm i üledékek.
Felvételi területem ÉK-i szögletén a Dealu Boli, Dealu Szék, Apa 

Kalda, Picsoru Batrini homokköve és durva homokos konglomerátja 
discordans településsel borítja a kristályos palát. Ezek az üledékek, a 
melyekhez még csillámos szürke réteges quarczhomokkő, sötét-szürke
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homokos csülámos agyagpala, fehér, ritkábban zöldes, sűrű qnarczit ho
mokkő, veres, quarcz brecciás, selymes, sericites homokkő alárendelten 
márgapala stb. járulnak, mint uralkodó képződmény behálózzák az egész 
felvett területet. Szerves maradványok egyáltalában nem fordulnak ben
nük elő, geológiai helyzetüknél fogva azonban a legnagyobb valószínű
séggel mégis permkori, szárazföldi, legnagyobb részében talán sivatagi kép
ződményeknek veendők azzal a megjegyzéssel, hogy valószínűleg ezekbe 
foglaltatnak elválaszthattam!! az alsó triászkori képződmények is.

Egészben véve ENy-ra, vagy NyENy-ra húzódó vonulatokat látsza
nak alkotni, a melyeket lesülyedt mezozoos mészkő-vonulatok választa
nak el egymástól. Ilyen vonulat, eltekintve a kristályos palán nyugvó leg
első vonulattól, az erre következő Bolicsán vonulat, a mely DNy-ra, a 
Kaza de Piatra feletti Yultur csoportba, innen pedig kisebb-nagyobb meg
szakításokkal Okaié, Jápa felé húzódik.

Egy harmadik, az előbbieknél sokkal hatalmasabb összefüggő vonu
lat a Porczika (Borczig), Glavoj, Cserbuj, Sztorhás vonulata.

A negyedik vonulat a petroszi Yale Maré, továbbá a Kirligát, Bu- 
zsinosza, Pravecz, Gelesoja vonulata, a melyik D-i részén a Lapos-völgy 
mentén összefüggésben áll az előbbivel.

Az ötödik a rézbányái Prizlop-Nyágra vonulata.
A fent említett kőzetfajták, minden biztosan megállapítható rend 

nélkül látszanak egymásra következni, mégis Bézbánya vidékén, a Gele
soja lejtőjén, Szkerisóra vidékén pedig a Tamás hegyen és a Sztorhás 
lejtőn azt észlelhetjük, hogy a mélyebb szintekben a finomabb szemű 
csillámos, helyenként agyagos, palás üledékek, a magasabb szintekben 
pedig a durvább homokos, konglomerátos képződmények fordulnak elő.

Az említett kőzeteken kívül helyenként, legnagyobb mennyiségben 
a Ny-i részeken, Bézbánya környékén réteges, helyenként tufaszerű quarez- 
porphyr van a homokkő rétegek közé települve, a mi azonban a mikros- 
koppal való vizsgálásnál összenyomott és átkristályosodott egységes por- 
phyr anyagnak bizonyult. Ezekkel kapcsolatban Sulesttől keletre a Fágu 
és Muncsel völgyben tömör quarczporphyrok is előfordulnak, továbbá úgy 
ezen a helyen, mint Bézbánya vidékén alárendelten basisosabb, eruptiós 
diabás-féle telérek és telep telérek is megjelennek bennük.

A K-i részen a Glavoj DNy-i lejtőjén és a Sztorhás Ny-i oldalán 
találtam az előbbieknél jelentéktelenebb tufa-féle quarczporphyr közbe
településeket.

Ezektől különböző, veres quarczporphyrnak lekoptatott 2— 4 cm 
átmérőjű hömpölyeit gyéren bezárva találtam egyrészt a Sulesti völgyek
nek, másrészt pedig a Kalinyászának durva konglomerátos quarczit ho
mokkövében.
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Ezek a perm korinak vett üledékek sajátságos átalakulást szenved
tek azoktól a leginkább porphyrites anyagú erupti óktól, a melyek a réz
bányái és szárazvölgyi (vale-sacai) érczeket a felületre szállították. Ezen 
átalakulási termék az, a mit P o s e p n y  Eézbánya ércztelepeiről írott köny
vében* k o s u r i  k ő z e t  (Cosciuri Gesteine) néven, mint külön eruptiós- 
anyagot szerepeltet, a melyet Hálleílintának gondolt eleinte, de Tschebmák 
vizsgálatai után valószínűbbnek tartotta, liogy nagyon elváltozott mela- 
phyrtufa (u. o. 7. lap).

A permkorinak vett üledékek települését illetőleg a legkeletibb vo
nulatban a nagy szálerdő és vastag moktakaró miatt biztosabb megfigye
lést tenni nem lehet.

A második vonulatban, a Bolicsán Ny-i oldalán levő mély árokban 
D-i 18°-os dőlést, a Kapriora-patak felső részében pedig DDNy-i 40°-os 
dőlést mértem. Egészben véve itt a K— Ny-i csapás és D-i dőlés látszik 
uralkodni.

A Porczika vonulatban az E-i részen Ny-i enyhe dőlést, a Glavoj 
patak felső részében DNy-i 26°-os dőlést, a Lapos-patak felső részében, 
a legfelső malom felett Ny-i, a Sztorhás tetőn Ny-i 22 °-os dőlést, a Cser- 
buj árokban DNy-it észleltem, tehát ebben a vonulatban EENy— DDK-i 
csapás mellett NyDNy-i enyhe dőlés látszik uralkodni.

A negyedik vonulatban Sulesttől É-ra a Gyál tetőn, valamint a Kir- 
ligát Ny-i részén, a Stirbina K-i oldalán Ny-i enyhe dőlést, a Buzsinosza 
tetőn és a Száraz völgy nagy kezdő szakadásában pedig ENy-i 40° körüli 
dőlést találunk. Nyugatra dőlnek a homokkő rétegek a Korlát gerinczen 
is, úgy, hogy ezen vonulatban a vonulat húzódására keresztben álló csa
pás mellett uralkodólag Ny-i és ENy-i dőlést találunk.

A rézbányái Yale Mare-ba szakadó Hancsi patakban a homokos 
agyagpalák 45° alatt dőlnek DDNy-ra. Hasonló irányú 32°-os dőlést 
mértem a Csunz patakban, a Kopile beszakadása alatt. DNy-ra dőlnek a 
homokkő rétegek a Tirol bányatelepnél, valamint a Mariska-völgy jobb 
oldali lejtőjén; NyDNy-i 50°-os dőlést mértem az Aráma bányánál a Kos 
völgyben, úgy, hogy ebben a legnyugatibb vonulatban általában véve 
ENy— DK csapást és DNy-i dőlést constatálhatunk.

Ezek alapján különböző irányban dőlő, összeszakadozott vonula
tok kópét adják ezek az uralkodólag homokos lerakodások, a melyeknek 
vastagságát becsülhetjük vagy 500 m-re.

* Geologisch montanistische Studie dér Erzlagerstátten von Rézbánya. Mel
léklet a Földi Közlöny IY-ik évfolyamához. 1874.

„I ni. ki)\ földtani intézet évi jelentése 1904. 10
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3. Triász kori képződm ények.
Az előbb tárgyalt, uralkodólag homokkő vonulatok között, valamint 

helyenként harántúl megszakítva ezen vonulatokon is lényegileg dolomi
tokból és mészkövekből álló képződmények következnek, melyeknek leg
alsó sorozatát triászkorinak kell vennünk helyzete és a szomszédos terü
leten megállapított viszonyoknak alapján, mert meghatározható kövüle
tekre ebben a képződményben sem akadtam.

Ide sorolom azokat a kristályos, fehér dolomitokat, a melyek Réz
bánya vidékén a Gelisoja, Pravecz és Czápa homokkövére rakódtak. 
A Czápa forrása felett a szürke szinű dolomittal váltakozó, guttensteini 
mészkőre emlékeztető sötét-barna mészkőben meghatarozhatlan br  a c h y  o- 
pus  maradványokra akadtam. Kisebb, világos-szürke, repedéses dolomit
folt borítja a homokkövet Rézbányától E-ra a Görcs hegyen. Nagyobb 
összefüggő dolomit és sötét-barna mészkőből álló vonulat húzódik Sulest 
községtől a Funt-inyelén át a Tatár hegyre. Ennek a vonulatnak a sulesti 
völgytől elválasztott apróbb részei láthatók Sulesttől Ny-ra is.

Hasonló viszonyok között, nevezetesen egyrészt homokkőre települve, 
másrészt pedig jura kori üledékektől takarva fordulnak elő dolomit és 
barna mészkő rétegek felvételi területem É-i részén, a Ponor táján, a 
a belé nyíló Págyes nevű zárt völgya lsó részében, honnét majdnem össze
függő tömegben húzódnak ezek a rétegek tovább K-re a Parazsina alsó 
részén a Groptyon, a Nagy Batrinán át a legkeletibb permi vonulatig, a 
hol szabályosan takarják a homokkövet. A Gropty E-i aljában az alsó 
dolomitréteg konglomerátos szerkezetű.

A rézbányái dolomit porphyrites telérektől lóvén megszaggatva, 
egészen átkristályosodott és semmiféle szabályos települést nem árul el; 
mindössze a Czápán láthatunk enyhe ENy-i dőlést.

Sulest községtől Ny-ra lévő izolált dolomit tömeg K-i részén ENy-i 
20°-os dőlést mértem. Az É-i területen a Ponor ízbuknál 28° alatt lát
szanak a barna szinű mészkő rétegek ÉNy-ra dőlni. Ettől K-re a Batrina- 
Gropty vonulatában annyiból szabályosabb a dolomit és a barna mészkő 
rétegek települése, a mennyiben a reá következő jura kori rétegekkel 
együtt a környező permi üledékek szegélyéhez látszik alkalmazkodni. 
A K— Ny-i húzódású terület É-i részén ugyanis uralkodólag K— Ny-i 
csapást találunk, (a Gropty É-i részén D-re 30— 40° alatt dőlő rétegek 
vannak, a Rotunda táján 26° alatt D-re dőlnek a rétegek) úgy, hogy ezek 
a Picsoru Batrini homokkövére települnek. A K-i részen a Grumáza 
Batrini barna dolomit és közbe települt barna mészkőrétegei egészben 
véve Ny-ra dőlnek 50° körül, rátámaszkodván a Dealu Szék homokkő 
vonulatára.
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Jurakori üledékek.

4. Liász.
A Jezer jégvermétől DDK-re aVurtopás felé nyúló rét szegélyén rá

települve a Bolicsán homokkövére, barna színű márgáspalákban belem- 
nitákra akadtam, melyeket dr. K och Antal kollégám Belemnites cf. acutus, 
MiLL.-nek határozott meg, úgy, hogy itt szerinte az a liasz felső Arietites 
szintjére lehet következtetnünk.

Területem D-i részén a Kacziny DNy-i aljában, a Kapriora-patak 
egyik jobb oldali mellókvölgyében is találtam belemnitákat ez előbbihez 
hasonló márga palákban, de ezeket, valamint feljebb a Leányvásár (Kali- 
nyásza) felé eső réten sötét, szürke mészkőben előforduló kagyló nyomo
kat közelebbről meghatározni nem lehetett. Ezek a márgás, meszes réte
gek is közvetlen a homokkőre rakódtak le, másrészt pedig tithon mész
kövek következnek rájuk. Ezeknek a márgás, valamint barna meszesréte
geknek vastagságuk csekély.

Ezek alapján liászkorúnak vettem azokat a barna színű mészkő
rétegek is, a melyeket a fehér malmmószkő alatt nemcsak a Jezer táján és 
a Kapriórán, hanem a Girdisórának Kojiba nevű hatalmas sziklafalában, 
mely alatt a patak eltűnik és a Káza de Piatra aljában a homokkőre, to
vábbá a Kacziny-hegy E-i lejtőjén, valamint a Batrina-csoport Muncsel- 
nek nevezett középső vonulatában a triaszkori dolomitra következnek. 
A Nagy Batrina-csoport E-i részén is van egy, a Picsoru Batrini permi 
üledékével egyközösen húzódó, K— Ny-i csapású ilyen barna mészkő vonu
lat. Hasonló viszonyt találunk a Piatra Talharului- (Sztina de Piatra, Mócz 
templom)-tól, délre eső Urzikár és Parazsin nevű hegyrészeken, a hol a 
dolomitra nemcsak barna mészkő, hanem ez alatt márgáspala is követ
kezik, egészben véve DNy-ra húzódó apró vonulatokat alkotva. Ilyenféle 
kőzet van a Csodavár földalatti folyosójában is, a hol azok NyDNy-ra 
dőlnek 25— 30c alatt.

Liásznak vettem továbbá az előbbiek alapján azt a barna mészkőből, 
helyenként márgáspalából álló keskeny vonulatot, a melyik a Porczika 
homokkövére következik ennek Ny-i lejtőjén és a Lungsóra-patak med
rében. Ennek megfelelő vékony barna mészkő vonulat vehető észre he
lyenként ennek a mészkőterületnek ellenkező végén, a Pravecz EK-i lej
tőjén is.

Rézbánya vidékén is vannak az előbbiekhez hasonló apróbb barna 
mészkő vonulatok a Prizlop D-i oldalán az Urmát-forrásnál, továbbá a 
Vale-Mare alsó részében közvetlenül a homokkőre települve. A Bánya
völgy jobb oldalán, a Bernát körül is előfordulnak helyenként ilyen barna

10*



148 Dí SZÁDECZKY GYULA (7)

mészkövek, de ezek erősen átkristályosodván, alig különböztethetők meg 
a maim mészkövektől.

Tekintve ezen rétegeknek a malmkori mészkövekbe minden meg
szakítás nélkül való átmenetét, valószínűnek kell tartanunk, hogy ezekben 
szétválaszthatatlanúl a dogger is képviselve van.

5. Maim.
Az előbbiekben tárgyalt barna mészkövekre, vagy pedig több helyen 

közvetlenül a permkorinak vett homokos üledékekre sokkal világosabb 
színű szürke, sőt fehér mészkövek következnek sokszor 100 m, sőt a 
Girdisóra táján 200 m-t is kitevő vastagságban, a liaszréteggel megegyező 
településsel. Ezekben itt-ott kövületeket, főleg korallokat sikerült talál
nom, a melyeknek, mint általában felvételi területemen talált fogyatékos 
kövületeknek közelebbi meghatározásáért dr. Koch Antal kollegámnak 
és dr. Papp Károly geológusnak tartozom köszönettel.

A tithonra jellemző Canavaria (Monolrypa) caprioticci, Oppenheim-1 
határozott meg dr. Papp a Szárazvölgy jobb oldalán emelkedő mészkő 
vonulatnak D-i végéből, Ccmavaria sp. ( tabulata)-t a rézbányái Úrmát- 
rót feletti mészkőből, Eugeniacrinus nutans, Qüenst. nyélátmetszeteket 
Szkerisora Iiomarnyiczel nevű telepe és a Girda-Saca völgy lunkai 
malma közti tetőről. Nerinea sp. átmetszeteket pedig Eózbányától EK-re 
a Kimpány-rét homokkövére következő fehér mészkőben találtam. Ezek 
arra vallanak, hogy ezen a vidéken a legfelső maim, a tithon van erősen 
kifejlődve, tehát az a képződmény, mely nemcsak itt, hanem általában 
Erdély mezozoos képződményei közt a legnagyobb szerepet játsza.

Ez a mészkő tölti ki uralkodólag a permi homokos üledékek vonu
lata közti területeket, tehát a maga részéről szintén ÉNy- vagy NyENy-ra 
menő vonulatokat alkot, a melyek a homokkő vonulatok közé sülyedtek.

A József főherczeg-barlangtól a rézbányái Muncselig húzódó vonulat 
K-i részén a Kolczu Pietri-től E-ra Ny felé dől a mészkő, míg ennek a 
mészkő-területnek Ny-i végén, ott a hol a fehér mészkő a Kimp homok
kövére támaszkodik, keleti dőlést találunk.

Leesett mészkő képét nyerjük a rézbányái Kőrös eredeténél is, a hol 
a Czeczilia bányánál hasonló barnás márvány van, mint a Korlátvölgyben 
a felületre kerülő átalakult, ú. n. kosuri-pala-féle homokkő körül. Úgy ez 
a terület, valamint ettől EK-re eső száiazvölgyi (Yalea Szaka) mészkő
terület, sűrűn át van szőve vékonyabb-vastagabb eruptiós-telérektől, a 
melyek sok becses érczet szállítottak fel és raktak le egyrészt a mészkő
vel képezett érintkezési lapjukon, másrészt pedig a hatásukra átalakult 
ú. n. kosuri palákon.
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Ezen eruptiók azonban nemcsak a homokos agyagos rétegeket vál
toztatták át, hanem átkristályosították, tetszetős fehér márványnyá alakí
tották a mészköveket, valamint a dolomitokat is. Az apró- és nagyszemű 
fehér márványnak többféle változatával találkozunk ezen a területen, me
lyet a Fekete-Kőrös felső szakaszában, a Bányavölgyben, (a melyet újab
ban Művölgynek neveznek a Werksthal szolgai fordításaként) kőbányában 
fejtenek is. Dr. B a d u  D e m e t e r  gör. kath. püspök nagyváradi residenfiájá
ban uradalmából, a Petroszon előforduló fehér márványból csináltatta ki
sebb lépcsőházát. Nagyon szép fehér márvány van Kiskón is, mely község
nek E-i részén olyan apró maradékban indították meg a kőbányászatot, a 
mi erre kicsinységénél fogva épenséggel nem volt érdemes.

A következő legtekintélyesebb malmmészkő vonulat Szkerisóra köz
ség Komarnyiczel nevű telepétől a Yurtopáson és Jezeren át húzódik a 
Ponorhoz. Ebben is teknőszerűleg begörbült, összeesett tömeg kópét nyer
jük, a mennyiben a Káza de Piatra felett a Girdisora-völgyben, a tithon- 
nal concordans liász mészkő DNy-ra dől 12— 20° alatt. Ezzel szemben a 
Ny-i részen a Lepesty-völgyben pedig a tithon mészkő KÉK-re dől 30° 
alatt. Hasonló teknőszerű beesést tapasztalunk tovább E-ra a Jezer és 
Szohodol Verde táján is.

A Batrina-csoport mészkő területének a környező permi homokkő sze
gélyéhez való fent említett alkalmazkodása visszatükröződik az itt alárendelt 
szerepet játszó malmkori mészkövek alakján és települési viszonyain is.

A maim mészkövek között előforduló, gyakorlati felhasználhatósá
guknál fogva is fontos kőzetül kell megemlítenem az a l u m í n i u m é  r eze t  
is, a melyek DK-en a komarnyiczel-ponori vonulatban jelennek meg, el
különült fészkeket alkotva. Átmegy innen ez a vonulat tovább ÉNy-ra a 
Galbina csoportjába, a hol a legnagyobb tömegeket alkotja. A mészkő 
területen kívül szigorúan ebben a vonulatban Magnetit telepek jelennek 
meg a Káptalan-völgy dacogranitos tömegének széli képződményéül.

Egy másik ilyen, szintén DK— ÉNy-i huzódású aluminiumórcz vo
nulat a Korlát, —  Muncsel —  József főherczeg-barlang mészkő területén 
van, melynek DK-i végén, a Kornyán, korundos kőzet, Sulest és Kiskóh 
határában pedig a permi homokkövek szomszédságában magnetit-telepek 
fordulnak elő. Ezen aluminiumérczek képződését minden valószinűsóg 
szerint utólagos vulkáni működésekként szerepelt meleg forrásokra kell 
visszavezetnünk. Ezekre vonatkozó közelebbi adatokat illetőleg a Földtani 
Közlöny 1905. évi 213— 231. lapjaira hivatkozom, a hol ezeket részlete
sebben ismertettem.

Itt kell megemlékeznem ezen vidék sokféle és rendkívül érdekes 
erosionális és feloldódási képződményeiről, a melyek leginkább a malm- 
mószkőben fordulnak elő. Szere-száma nincs a sok töbörnek, a fűvel bo
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rított, fenyőcsoportokkal ékesített zárt völgyeknek, nagy patakok hirte
len eltűnésének (ponor), óriás sziklafalakból való előtörésének (izbuk), a 
cseppkő- és jégbarlangoknak. Ezekre, valamint a szebb sziklaszorosokra 
(Kőköz) a minő a József főherczeg-barlang felett a ScHMiDL-kőköz, és 
egyéb fiatal völgyképződésekre, vízesésekre, a földalatti vízfolyások men
tén képződött óriási termekre, folyosókra (Csodavár, Biharkapu) Czábán 
Gyula urnák, a természet rajongó szeretetéből származó, fáradságot és 
áldozatot nem ismerő buzgósága, a legutóbbi időben valamennyire ráirá
nyított turista köreink figyelmét. Kétségtelennek látszik, hogy ezek az 
aránylag kis területre összehalmozott rendkívüli látványosságok, a melyek 
egy részével már Schmidl is behatóan foglalkozott,* idővel nemcsak 
hazánk, hanem ebben a nemben földrészünk egyik elsőrendű turisztikai 
nevezetességévé fognak válni.

6. Kréta.

A világos színű tithon mészkövek egyes helyeken közvetlenül át
mennek fehér, vagy szürkés-fehér, nagyon sűrű, szálkás törésű alsó 
krétakori mészkövekbe. Ezekben a Szárazvölgy legfelső részében tömege
sen fordulnak elő helyenként requieniak, a melyek dr. K och Antal kollé
gám meghatározása szerint leginkább Requienia Lonsdali, Sow.-ra emlé
keztetnek. Peteks, a ki abban az időben járt itt, a mikor a szárazvölgyi 
bányászat még folyt, az ú. n. ((parallel települések)) -bői sárgás-barna mész- 
márgát említ, a melyben a p t i e hus o k ,  Ammonites cryptoceras, d’Óbb, 
plicatulak és nucula-fóle kagyló fordul elő.**

Egy másik hely, a hol alsó krétára valló, de meghatározhatlan kö
vületeket találtam, a Girda-Saca-völgy jobb oldali gerinczén, a lunkai 
malomtól DNy-ra van. Mindkét helyen egészen jelentéktelen szerepet 
játszanak ezek az alsó krétakori mészkövek, a melyek minden észrevehető 
határ nélkül következnek a tithon-mészkövekre, annyiból azonban nagyon 
fontosak, a mennyiben a tithonkori tengernek az alsó krétába való köz
vetlen átmeneteiét mutatják.

Csupán csak egy helyütt, a Szárazvölgy K-i oldalán, a Pravecztető 
Csunzsilor nevű E-i lejtőjén a mészkő határán találtam olyanféle homokos 
üledék nyomokat, a minők a Bihar-hegység E-i részén, Bemecz vidékén 
és a Drágán mentén felső krétakori (gosau-féle) lerakodásoknak bizonyul
tak. A szál erdővel benőtt és száraz levéllel vastagon borított oldalon, a

* Das Bihargebirge Wien, 1863.
** Geologische und mineralogische Studien aus dem südöstlichen Ungarn, 

insbesoudere aus dér Umgegend von Kézbánya, Sitzungberichte dér matli. naturw. 
<31. d. k. Akad. Wien 1861. p. 420.
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hol ezek a kőzetek a telérekre irányított kutatások folytán kerültek a felü
letre, ezekre vonatkozólag semmi közelebbit nem voltam képes észrevenni.

7. Eruptiós kőzetek.
Ezeknek két csoportja különböztetendő meg.
Az egyik a permi üledékekhez csatlakozik, gyakran réteges és sza

bályosan látszik betelepülve a homokkövek közé, minek folytán Posepny 
quarcz-porphyrtufának vette ezeket a képződményeket.* Mikroskop alatt 
azonban ezek is eredetileg egynemű, sokszor rhyolithos kiképződósű kő
zeteknek látszanak, a melyek csak a széleken keveredtek a környező ho
mokkő darabkáival, minek következtében nem tufának, hanem inkább utó
lagosan elváltozott t e l e p t e l é r e k n e k  kell ezeket tartanunk. Ezeken a 
réteges, tufaszerű quarczporphyrokon kívül vannak nem réteges, épebb, 
tömeges, rendesen szintén rhyolithos kiképződésű quarczporphyrok, illető
leg porphyritek is.

A réteges quarczporphyrok legnagyobb mennyiségben Eézbánya 
vidékén, a Prizlopon és ennek vonulatába eső homokos területen fordul
nak elő. Kisebb előfordulásával a K-i részen, a Glavoj DNy-i aljában, 
továbbá ezen homokkő vonulatnak D-i részén, a Sztorhás-patakban, talál
koztam. Egyes darabokban találtam a szárazvölgyi bányateleptől DNy-ra, 
a Stirbina lejtőjén, továbbá ettől Ny-ra a Muncsel-patakban, a hol nagyobb 
rhyolithos quarczporphyrittömeg társaságában fordul elő. Ilyen quarcz- 
porphyrittömegre akadtam a muncseli előfordulástól E-ra a Eagu-patak- 
ban a homokkő terület vége felé.

Ezeknek a savanyú eruptiós kőzeteknek társaságában alárendelten 
b áz i s o s ,  d i a b a s f é l e  t e l é r e k  is előfordulnak a Muncsel-patakban, a 
Szárazvölgy nagy kezdő szakadásának az alján, a Porczika-hegy Ny-i 
oldaláról jövő Zajos-patak alsó részében, továbbá Eézbánya vidékén, a 
Vale Maré egyik jobboldali mellékvölgyében, a Csunzilorban, a hol egy
részt V* m vastag és ennél vékonyabb telepteléreket, másrészt pedig a 
rétegeket K— Ny-i irányban átszelő teléreket alkot.

Az eruptiós kőzetek másik csoportját uralkodókig andesites kiképző
désű, nagyon sokféle amphiból, biotit, pyroxen porphyrit és quarczpor- 
phyrit, ritkábban ezeknél savanyúbb, fehérebb színű telérek alkotják, a 
melyek egyrészt a rézbányái bányavölgyek mentén mészkő és dolomit 
területen láthatók, a hol ÉK— DNy-i húzódásukban a bányászat által is 
jó l fel vannak tárva. A Sipót-völgy aljában meggyőződhetünk eme telérek- 
nek hálózatos szerkezetéről is. Ha a Kőrös— Kos (Kosúr)— Korlát— Sipót-

* U. o. 5. 1.
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völgyben, Hornyán, Fleskuczán lévő gyakran igen nehezen megközelíthető 
és sokszor eltakart teléreket összekeressük, látjuk, hogy ezeknek valóságos 
raja szeli át ezt a területet. Ezek csapása irányában ÉNy-ra a magasabban 
fekvő tetőkön (a Muncsel aljában, továbbá a Muncsel és a Czápa közti 
nyergen) már csak ritkábban találkozunk ilyen telér képződményekkel.

Ebben az irányban esnek a Muncsel és Fágu előbb említett quarcz- 
porphyritjei is. Ezen vonulat átalakító hatására kell visszavezetnünk a 
Kiskó vidéki márványokat is.

A rézbányái bányavölgyek mentén említett telérraj tovább húzódik 
K felé a Gelisoja Sztúru homokkő területére, egészen aRiu Alb D-i kanya
rodásáig. A Gelisoja Sztúru porphyrites telérei, a másik nevezetes terület, 
a Szárazvölgy híres telércsoportja felé tartanak, a melyek egy vastagabb 
gránitos kiképződósü tömzsöt vesznek körül mészkő területen. Ezek a 
telérek szállították a felületre azokat a becses érczeket, a melyek a szá
razvölgyi, jelenleg teljesen felhagyott és a rézbányái, szintén megcsappant 
bányászatra adtak alkalmat. Ezekről részletesebben P osepny és Petebs 
említett művei tájékoztatnak. Ezek közül a szárazvölgyi ú. n. R e i c h e n -  
s t e i n i  t ö m z s  1815— 1813-ig egymaga majdnem 4 millió korona értékű 
érezet szolgáltatott. (Posepny 22. 1.)

Ezekről a nagyon változatos kiképződésű telérekről más alkalommal 
fogok részletesebben értekezni.

A szárazvölgyi és a rézbányái uralkodólag porphyrites telérkőzetek, 
és gránitos tömzsök kitörési ideje kétségkívül fiatalabb az alsó krétakori 
mészköveknél, mert ezek a Szárazvölgyben áttörték nemcsak a tithon, 
hanem az alsó kréta mészköveket is.

Tekintve azt, hogy a szárazvölgyi teléreknek és tömzsnek általános 
csapás iránya a petroszi dacogránit területnek tart. a mely eruptiós kőzet 
felső krétakori rhyolithokkal áll összefüggésben, minden valószínűség sze
rint felső krétakoriak a szárazvölgyi és Rézbánya bányavölgyi eruptiók is.

A permi homokkövekben lévő réteges és tömeges quarczporphyrok, 
illetőleg porphyritek kitörési idejét a szomszédos területeken általában per
minek vették. Felvételi területemen ezek áttörik a perminek vett rétegeket.

Megemlítem még, hogy területemnek EK-i részén, a Kalinyásza- 
patak bal partján emelkedő Apa Kalda nevű tanyánál az előbbi vonulatok
tól egészen független jelentéktelen rhyolith áttörést találtam a permi 
homokkő szélén, a melyik valószínűleg a Ylegyásza csoportban több he
lyen kimutatott, utólagos repedéstöltelék sorozatába tartozik.*

* Dr. Szá d e c zk y  G y u l a : ((Adatok a Vlegyásza-Biharhegység geológiájához.!. 
Földtani Közlöny XXXIV. kötet. 1—63. lap. (1904).
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8. D iluvium .

A harmadkori üledékek a Fekete Körös medenczéjéből felvételi te
rületemre nem terjedtek ki. A negyedkori üledékek is rendkívül aláren
delt szerepet játszanak ezen a területen, a mennyiben diluviális lerakodás 
mindössze Kiskóh felől húzódik be a völgyön Sulestig.

Nem lehetetlen, hogy a Szamosba ömlő Kalinyásza, Izbuk, továbbá 
az Aranyosba szakadó Eiu Alb és Lapos-völgyekben és ezeknek mellék
völgyeiben lévő, némelykor a völgyek oldalaira is felhúzódó tőzegképző- 
dés megkezdődött már a diluviumban.

9. A lluvíum .

Az imént említett tőzegek azonban legnagyobbrészt kétségkívül allu- 
viális származásúak. Területemen ez a legjelentékenyebb alluviális képződ
mény, mert ezenkívül csak a Szárazvölgy nagyobb esőzéskor erősen ki
áradó vad hegyi patakja rak le a régi bányateleptől kezdődőleg nagyobb 
törmelék mennyiséget. Ennek legnagyobb része a Euzsinosza homokkövé
nek rohamosan növekvő nagy tátongó szakadásából származik, a mely
nek jobb oldalán a rétegek ENy-i dőlésének megfelelőleg tekintélyes erdő
részlet van jelenleg is lezökkenve, úgy hogy a legközelebbi nagyobb eső
zések által lesodortatva, a keskeny mészkő csatornán át a bányatelep alatti 
szélesebb völgyrészletre fog vitetni. Ilyen körülmények között csak ter
mészetesnek tarthatjuk azt, hogy ez a vad hegyi-patak mihamar megtöl
tötte, sőt át is szakította, a szelidítése végett épített gátakat, hogy a Czi- 
gány-patak irányában haladó alsó-völgy részben egy év alatt eltemette a 
fausztatásra készített csatornákat.

A Fekete-Körösnek adózó legtöbb völgyben területemen olyan nagy 
a víz esése, hogy abban vajmi kevés hordalék marad meg.


