
2, Jelentés a szatmármegyei Bükkhegységben és 
Szinérváralja környékén végzett geológiai reambuláciéról,

Dr. telegdi E oth Károly m. kir. geológustól.

A nevezett területek az 1 :35000 méretű táborkari térkép 15 öv 
XXVIII. rovatát teljes egészében, a 14. öv XXIX. rovat DNy. jelzésű 
lapnak pedig a Tálna-patak, Avas-Vámfalu, az 1012 m magas Mike-hegy 
s az abból délnek kiágazó, majd nyugatnak forduló es Iloba-Handalig 
húzódó gerinc által határolt nyugati felét foglalják magukba. A ter- 
mészetadta határok betartása kedvéért még a 14. öv XXVIII. rovat 
DK-i lapjának a síkságból kiemelkedő délkeleti magaslatait északfelé 
egészen Eáksáig jártam be. Ez utóbbi lapra esik maga Szinérváralja is.

Minthogy földtani alkotásukban egymástól merőben eltérnek, külön- 
külön tárgyalom a Bükköt és Szinérváralja környékét.

A  B ü k k h e g y sé g  és k ö rn y é k e .

A Bükk geológiai térképét (15. öv XXVIII. rovat) legnagyobb 
részében Matyasovszky Jakab készítette el az 1882. évben, déli részén 
1879. és 1880-ban Stürzenbaum József, keleti részén pedig 1871-ben 
H ofmann Károly dolgozott. S türzenbaum működéséről a m. kir. földtani 
intézet igazgatóságának az 1879. és 1880. évekről kelt jelentései adnak 
röviden számot. Matyasovszky Jakab a Földtani Közlöny XIII. köteté
nek 1—3 füzetében megjelent évi jelentésében tárgyalja a nevezett 
területet. Minthogy a Bükk-hegység és környékének aránylag igen egy
szerű földtani viszonyait nevezettek átvizsgálták, térképezték és röviden 
le is írták, az én feladatom az volt, hogy elegendő adatot és tájéko
zódást szerezzek ahhoz, hogy a terület kiadandó geológiai térképéhez 
magyarázó szöveget írhassak.

A Bükkhegység magvát kristályos palák képezik; közvetlenül ezek 
fölött a transzgredáló pannóniai beltó üledékei mutathatók ki, amelyeket 
viszont diluviális képződmények takarnak. A kristályos palák a Bükk 
kiemelkedő gerincét alkotják s csapásuk nagyjából a gerinc irányával
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megegyező, DNy—ÉK-i irányú egészen odáig, hol e gerinc É-i vég
ződése könyökszerűen K-nek fordul; itt e megegyezés már nem mutat
ható ki. Uralkodnak a csillámpalák, még pedig két változatban: egy 
csillámban gazdag, néha mogyorónyi gránátokat tartalmazó típussal 
és egy csillámban szegény kvarcitpalával. Kvarcitlencsék sűrűn teleped
nek a palák közé. Minden egyéb alárendelt. A Felső-Homoródra vivő 
Valea Lupului és Valea Teiusului felső részében, a gerinc közelében, továbbá 
ettől kissé északra, a Tarnita 551 m-es kúpjának (a Bükk legmagasabb 
pontjának) É-i részén, egy biotitos gránit-előfordulást lehetett kiválasz
tanom. Utóbbi helyen a gránit préselt. Ez előfordulás körül különösen, 
de olyan pontokon is, hol a gránit nem mutatható ki, alárendelten ta
lálhatók gneiszok. A kristályos palák ÉK-i végződésében gyakoriak a 
pegmatit telérek, s ezek előfordulnak az egészen különálló és a diluvi- 
umból kiemelkedő erdődi várdomb kristályos pala szigetecskéjében is. 
Ritkán aktinolitos palák is telepednek a csillám palák közé. Kristályos
mészkő alárendelt előfordulását említi innen Stürzenbaum, Szokond 
vidékéről pedig Maiyasovszky. Egy kristályos mészkőlencsét egykor ége
tési célokra fejtettek a kristályospalák ÉK-i végződésében, az 0 -Hutától 
nyugatra fekvő Valea Mosuluiban.

A Bükk 25 km. hosszú és 4—5 km. széles kristályos palavonu
lata felépítésében tehát igen tanulságos, mert kicsinyben előfordulnak 
benne a kristályos palahegységek csaknem összes tartozékai.

A kristályos jjalákat vastag mállási kéreg takarja. A csillámpalák 
a pannóniai takaró felé kloritosak vagy már csak egészen lazán össze
állók, érintésre széthullanak, de mégis jól mutatják az eredeti kőzet
szerkezetet. A Bükk oldalának egyes pontjain a kristályos palán fekvő 
bizonytalan korú képződményeket figyeltem meg, amelyek minden való
színűség szerint szintén a mállási takaró tagjai. így Felső-Szivágytól 
nyugatra a Dealu Hurezuluion, az ottan jelenleg épülő b. Bornemissza
féle kastély alapozási munkáival egy körülbelül két méter vastag vörös 
agyagréteget tártak fel, mely alatt a csillámpala következik.

A Válaszúira torkolló Valea Mosiuluitól nyugatra egy világossárga, 
igen tiszta agyagot fejtenek festékgyártási célokra. Ez az agyag vízzel 
felkeverve, opalizáló folyadékot ad és Treitz Péter főgeologus vizsgá
latai szerint anyaga túlnyomóan sárga vasokker, de ezenkívül igen apró 
ásványszemeket is tartalmaz, amelyek koncentrált kénsavval főzve, 
kocsonyás kovasavat adnak. E «sárgaföld» két méter vastag rétege fölött 
hat méter vastagságban a fenn említett vörösagyag fekszik, fekvője ott
létemkor, sajnos, nem volt feltárva, a munkások állítása szerint azonban 
az alább említendő kék agyagos homok volna. A kristályos palák 
semmi esetre sem lehetnek itt mélyen.
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Ha már most a Bükk kristályos palamagvát körülvevő pannóniai 
képződményeket nézzük, ezek általában vízszintesen fekszenek s fel
építésükben a sárgás színű homok a túlnyomó, amelynek rétegei közé 
helyenként kisebbszemű kavicsrétegek is telepednek. E homokrétegek 
között többnyire lencseszerűen, gyakran igen sok mészkonkréciót tartal
mazó szürke agyagok is fordulnak elő. Ez egyszersmint a pannonjai 
rétegeknek kőzettani tipusa az egész Szilágyság-i öbölben.

A sárga pannóniai homok azonban többnyire nem telepszik köz
vetlenül a palákra, hanem a Bükkről kelet felé lejövő úgyszólván 
valamennyi völgyben megfigyelhető, miszerint e homokok alatt, tehát 
az egész pannóniai képződmény alján, sárga vagy kékes nyirkos agya
gok fordulnak elő, amelyek helyenként mállott csillámpala szögletes 
darabjait is tartalmazzák. A patakmedrekben ezekkel együtt feltűnően 
élénk kékeszöld szinű agyagos homok található, amelyet nagyobb elter
jedésben s az alaphegységtől távolabb is megfigyeltem. A pannóniai 
képződmény ezen legalsó részéhez számítom a Válaszút melletti «sárga 
föld»-et is s mindezeket nem tekinthetem egyebeknek, mint a kristályos 
palák átmosott mállási takarójának. H ofmann 1 a felső mediterrán alján 
említ ilyesféle agyagos konglomerátumokat, a prelukai kristályos pala
sziget környékéről.

Pados meg palás homokkövek az alaphegységre telepedve, Kis- 
Szokond mellett és az Új-Hutára vivő Nagy-Bor patak Valea Boului 
nevű mellékágában fordulnak elő.

A pannóniai homokok közé települt agyagrétegekből sikerült egy
két ponton kövületeket gyűjtenem. Eddig a szilágysági-öböl ezen leg
északibb részéről kövületek nem voltak ismeretesek. Felső-Berekszótól 
délnyugatra a Fenatele nevű dombra felhúzódó völgyből

l Limnocardium cipertum, Münst.
Limnocardium  sp.
Pisidium sp.
Dreissensiomya sp.

alakokat gyűjtöttem; ezen helytől nyugatra a dombtetőn vezető út 
mellől csak Limnocardium töredékek és egy rossz Congeria-búb ke
rült ki.

H ofmann Károly és L örenthey 2 a szilágysági alsó-pannóniai 
képződményeket három szintre osztják. A fenntemlített felső-berekszói 1

1 A m. kir. földtani intézet évi jelentései 1882-ről. 23. 1.
2 L örenthey J. Adatok Szilágymegye és az erdélyi részek alsópontusi lera

kódásainak ismeretéhez. Értesítő, Kolozsvár. 1893. évf. 195. lap.
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kövületek a felső szintet jelzik, amit annál is inkább hiszek, mert ez a 
felső szint ismeretes a Bükk déli végénél, tehát Felső-Berekszóhoz leg
közelebb fekvő kövületlelő helyekről, ú. m. Szilágy-Csehről, Alsó-Vár- 
cáról és Tóthfaluról is. (id. m. 196. 1.)

Sajátságos, főleg szárazföldi alakokból álló faunát gyűjtöttem Új- 
Hutától délre, a Yalea Bersereluluiban, egy a völgy talpan kibukkanó 
szürke agyagból:

Helix sp. gy.
Patula euglyphoides, Sanb. 1 péld.
Carychium sp. gy.
Papa sp.
Lim ax  sp. 1 péld.
Lymnaea sp. 1 péld.

Égerhátnál, a Szilágy-patakba torkoló Yalea Potocului É*i oldalá
ról pedig, valamivel Egerbegy fölött, egyetlen, az előbbivel megegyező 
Helix sp. példányt. E szárazföldi alakokat tartalmazó rétegek sztratig- 
rafiai nézőpontból egyenértékűek a felső-berekszói limnocardiumos kép
ződménynyel.

A pannóniai képződmény eddig ismertetett része petrografiájára 
és telepedésére nézve is egységes s jól megkülönböztethető az alaphegy
ségnek úgy keleti, mint nyugati oldalán. Utóbbi részében a kövületes 
agyagok hiányzanak.

Jól megkülönböztethető továbbá a pleisztocén sárga babérces agyag 
nagykiterjedésű takarója. Ezen babérces agyag és a fenn tárgyalt pan
nóniai képződmények között egy a térképen ugyancsak a pannóniai 
emelet színével ábrázolt rétegcsoport fordul elő. Az alaphegység nyu
gati oldalán, Alsó-Boldád, Sándorfalu, Nagy-Szokond, Lophágy és 
Kis-Szokond vidékén, de elszórtan egyéb pontokon is, agyagos ré
szektől élénk vörösre festett' homok és öregszemű (főleg kvarcit) 
kavics terül el; az alaphegységtől északra és keletre sárga homok és 
kavics következik a pannóniai rétegcsoportra s meg-megszakadozott, de 
átlag 3—5 m vastag takaró alakjában borítja a dombok tetejét. Ezekre 
vonatkozik Matyasovszky azon megjegyzése (id. értekezésében), hogy «a 
pannóniai rétegek helyes fölismerése és a diluviális lerakódásoktól való 
elválasztása nagy nehézséggel jár.))

Az előbbiek alapján világos, hogy a Bükk kristályos palamagvát 
pannóniai korú transzgresszió veszi körül. Az a körülmény, hogy a 
Bükkben, melynek legmagasabb pontja 551 m, a pannóniai rétegek átlag 
csak 300 — 350 m magasságig nyúlnak föl, a felső mediterrán és szarmata 
emeletek pedig egyáltalában hiányoznak, mig tovább délre, a szilágysági
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öböl közepén, a Szilágysomlyó melletti kristályos palaszigeten egészen 
520 m magasságig követhetők a felső mediterrán üledékek,1 mindez 
arra enged következtetni, hogy a Bükköt környező pannóniai rétegek 
lerakódását az alaphegység tetemes sülyedése előzte meg. Ezzel lehet 
kapcsolatos az erdődi kristályos palarög elszakadása is, amely — mint 
említém — petrografiailag legjobban a Bükk északi végéhez kapcsolódik. 
Alig néhány lépésnyire a kristályos palától, a major udvarán fúrt kút- 
ban ugyanis, csak 45 m mélységben érték el a kristályos palákat.

A pleisztocén korú sárga babérces agyag a térképlap nagy részén 
ismeretes, mint a Bükköt környező alacsonyabb dombok takarója. He
lyenként homokos agyag és homokrétegek váltakoznak a pleisztocénben 
Bemetemezőtől csaknem Borhídig a pleisztocén takarónak a Szamos 
felé eső északkeleti szegélyén a babérces agyag alatt fekvő, legalább 
5—6 m, vastag folyóvízi kavicsterrasz jól kiválasztható. Andezit kavicsok 
is vannak benne s a kavicsterrasz alján több jó forrás fakad.

Térképlapunk ÉK-i széle a Szamos alluviuma. A lap ÉNy-i részén 
az alacsony dombvidék a síkságba megy át; az itteni patakok szé
les alluviumát főleg fekete, humuszos agyag borítja, ritkán homok. 
A vizenyős, mocsaras területek nagyobbára le vannak csapolva. A Bükk- 
ről jövő patakok alluviumát a kristályos palákból származó törmelék 
vastagon borítja.

Szin é rv á ra lj a körny ék e.

Az e néven összefoglalt terület a Vihorlát-Gutin eruptívus töme
géhez tartozik és ennek az Avas pannóniai öblétől délre eső végződése. 
Kis része ez ama területnek, amelyről bőid. H ofmann Károly készített 
a 70-es évek elején geológiai térképet. E térképek minden magyarázó 
szöveg  nélkül maradtak reánk s H ofmann Károlynak csak annál be
csesebb ide vonatkozó kézirati jelentései vannak kezeim között. Az ada
tok hiányosságánál és a területnek bonyolult geológiai szerkezeténél 
fogva sokkal lasabban haladt itt a reambuláció munkája, m inta Bükkben, 
úgy hogy e terület megismerését a folyóévben éppen csak hogy meg
kezdhettem. Szinérváralja környékét erupciós kőzetek és azok tufái 
alkotják, a széleken a pannóniai korszak üledékei telepedvén reájuk.

Az erupciós kőzetek főtömege itt pyroxén andesit, alárendeltebb 
elterjedéssel dacitok, liparitok és amphibol-andesitek. E kőzetek rend
kívül változatosak s közelebbi részletezésük a gyűjtött kőzetanyag át
vizsgálása előtt lehetetlen.

1 Matyasovszky J. Jelentés az 1878. évben Szilágymegyében eszközölt föld
tani felvételről. Földtani Közlöny IX. kötet, 295. lap.
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A pyroxen-andezit, annak tufája és brecciája általánosan elterjedt 
kőzetek e vidéken. A tömör, fekete, üde kőzet csak egyes pontokon 
ismeretes. A már területemen kívül eső Ilobai völgyben gyönyörűen 
oszlopos elválású féleségét bányásszák. A zöldkövesedés legkülönbözőbb 
fokozatai tanulmányozhatók ezen a pyroxen-andesiten. A zöldkövek csak
nem mindig pyritet és gyakran ércteléreket is tartalmaznak. Iloba Han- 
dal környékén jelenleg is folynak kutató munkálatok e telérekre.

A pyroxen-andesit itt nagy kiterjedésű leplek alakjában található, 
melyek tufákkal és brecciákkal kapcsolatosak. Az Avas Yámfalu, Ráksa 
és Büdössár befogta területen a pyroxen-andesit láva- és breccia-takaroja 
alól széles övben egy szürke színű, finomszemű, palás tufa bukkan ki, 
amely szarmata kövületeket (Cardium plicatum, Modiola, levélmarad
vány) tartalmaz. Ráksa vidékéről már H ofmann is említi ezeket egyik 
havi jelentésében. A szinérváraljai szőlőhegyeken típusos laza vulkáni 
homok van, amely hatalmas pyroxen-andesitbombákat zár magába; 
olyan ez, mint valamely jelenleg működő vulkán lejtőjének üledéke. 
A beágyazó vulkáni homok a mállási termékektől lazán összecementezett 
és limonittól megfestett gömbhéjas rétegekkel burkolja be e bombákat.

Dadtokat és ezek brecciát folyó évi munkaterületem keleti szélén 
találtam, mint legnyugatibb végződését annak a nagy dacittömegnek, 
amely Nagy- és Felső-Bánya vidékén ismeretes. A dacit a pyroxen-an
desit leplekkel érintkezve, mint azoknál idősebb, alattuk fekszik s kü
lönböző petrografiai módosulatokban, az Iloba Handaltól és Büdössártól 
keletre eső Arsita maré, Mintoasa, Dimbul Comoarei és a Mike-hegy 
alatti 764 m-es Csonkás-hegy egész vonulatát alkotja. De megvan a 
Mikétől északra is, hol a Szomes-patak keleti oldalában emelkedő s a 
Cometnl kúptól É-ra hirtelen aláereszkedő gerinc ugyancsak e kőzetből 
épült fel, sőt áthúzódik a dacit a Szomes-patak túlsó oldalára is. E da- 
citokkal kapcsolatban fordul elő az amphibol-andezit is.

Liparit és tufája egyes elszigetelt pontokról ismeretes. Kaolinos 
liparit van tufájával együtt a Szinérváralja melletti Barnyics-hegy dél
keleti oldalában, ahol azt több kőbányában fejtik, s ugyanígy van ez az 
Iloba Handal alatti völgyösszetorkalásbán is. Büdössár fölött, attól délre 
bontott alapanyagú és sok kvarcot tartalmazó liparit található. Ezen 
foszlány egy sajátságosán átalakult homokkőre telepszik, amely homokkő 
(kövületeket nem tartalmazván) hihetőleg egyike azon foltoknak, ame
lyeket K och Antal geológiai térképén (Nagy-Bánya vidéke 15. z. XXIX. 
rovat) és az ahhoz írt magyarázó szövegben a felső oligocén emeletbe
sorol. Ráksa vidékén fehérszínű, finom szemű, palás, kvarctartalmú tu-/
fák vannak, melyek a még kellően át nem tanulmányozott Avas-Újvárosi 
liparitokhoz tartoznak.



44 m  TELEGDI ROTH KAROLY (7)

Az üledékek közül az említett metamorf homokkövén és a tufákon 
kívül a pannoniai korszak üledékei említendők, amelyek az erupcíós 
tömegek végződését dél, nyugat és észak felé szegélyezik, továbbá az 
Avas medencéjét kitöltik. Homok, de különösen agyag és márga e 
rétegek anyaga, amelyekből néhány ponton kövületeket gyűjtöttem (os- 
tracodák, Hydrobia, Valvata, Limnocardium). A keskeny völgyekben néha 
messze felhúzódnak e rétegek a hegységbe. így a Vámfalu mellett a 
Kis-Tálnába torkoló Szomespatak völgyében, amelynek a Cornetul alatti 
szakaszában, kétoldali meredek decitfalak között alig 100 lépés széles 
sávban a kövületes, leveles pannoniai márga még megfigyelhető.

A pannoniai rétegekben lignitnyomok találhatók, de vannak 
ilyenek a szarmatakorú tufákban is. Az Avas medencéjében ezek alapján 
végzett szénkutatási munkálatok kielégítő eredményre nem vezettek.


