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B evezetés.
L. L óczy Lajos dr., a m. kir. földtani intézet igazgatója 1909-ben 

az intézet nyári munkájára engemet is meghívni, illetve személyemet az 
abban való résztvehetés szempontjából D arányi I gnác dr., m. kir. földmi- 
velésügyi Miniszter úr 0 Excelleneiájának felterjeszteni kegyeskedett.

Fogadják ezen újabb megtisztelő megbízatásomért D arányi Ignác dr., 
m. kir. földmivelésügyi Miniszter úr Ő Excellenciája, valamint L óczy 
L ajos dr., egyetemi tanár úr, a m. k. földtani intézet igazgatója ezen a 
helyen is legőszintébb köszönetemet.

Két hónapra, vagyis a rendelkezésemre állott szünidőre kiterjedő 
munkálkodásom közben kísérőm volt a m. kir. földtani intézet igaz
gatóságának intézkedése folytán L iffa Aurél dr. m. kir, osztálygeo- 
logus, aki azon szándékkal csatlakozott hozzám, hogy a délvidéki kris
tályos palahegység geológiájával megismerkedhessék, amely célját — 
azt hiszem — bőségesen el is érte, amennyiben e közetek felette érde
kes, de egyszersmind igen szövevényes viszonyait a nyár folyamán a 
magas és középhegység számos pontjain tanulmányozhattuk.

Ezen kéthavi felvételi idő második felében velem volt továbbá 
még Vendl Aladár dr. műegyetemi asszisztens is, aki mindvégig dicsé
retes kitartással, fáradságot nem kiméivé résztvett a hegység bejárásá
ban, valamint a megfigyelések gyűjtésében is.

L óczy L ajos dr., igazgató úr tervezése szerint az idei nyár általános 
bejárásoknak volt szentelendő, részint egyes pontoknak újbóli megvizs
gálása végett, részint pedig egyes fontos kérdések megvitatása szempont
jából. Kirándulásaim jóformán egész Krassó-Szörény vármegye terüle-
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téré terjedtek ki, részint pedig átvezettek a szomszédos Romániába is, 
ahol egyetértésben a román kir. földtani intézet tagjaival, nevezetesen 
Mrazec L ajos dr. úrral, a r. kir. földtani intézet igazgatójával, továbbá 
M. Murgocj György dr., r. kir. főgeologus, és R einhard Max dr., r. kir. 
geológus urakkal több féle utat tettem meg.

Közben kétszer is több napra L óczy L ajos dr., igazgató úrhoz is 
volt szerencsém, a ki bőséges tapasztalatával több felmerült kérdés tisz
tázását lényegesen előmozdította, és vendégül üdvözölhettem végre 
Radovanovic Sv. dr. belgrádi egyetemi tanár urat is, és végre megem
lítem, hogy több napra hozzánk csatlakozott S chréter Zoltán dr. kir. 
geológus is.

Fogadja Mrazec L. dr. a rom. kir., földtani intézeti igazgatója ezen 
a helyen is legőszintébb köszönetemet, részint azon szives és lelkes 
vezetésért, amelyben ő, valamint a földtani intézet többi tagjai is ú.
m . Murgoci G. dr. és Reinhard M. dr. is bennünket, m agyar geo lógu 
sokat rom án terü leten  részesítettek , ú gyszin tén  azon  olta lom ért is, m elyet 
részünkre a rom. kir. hatóságoknál k ieszközöln i szíveskedett.

Nagy területekre kiterjedő utazásaim szaggatottsága az oka annak, 
hogy az idén tapasztalataimat nem egy összefüggő jelentés alakjában, 
hanem külön-külön fejezetekben foglalhatom csak össze.

I. A Jurányia  hem iflabellata , T u zson  d íszpéldányának  
fe lfed ezése  és  k iásása .

Már az 1906. évi felvételem során volt alkalmam Ruszkabánya 
körül a legfelső kréta korú danien homokkövekben és porfirittufákban 
növény lenyomatokat találhatni. Kivált a Lózna völgyének első, déli 
mellékárkában, közvetlenül a község utolsó házaitól nyugatra akadtam 
olyan határozottabb nyomokra, amelyekben már akkor a helyszínén, 
pálmalevél foszlányokat ismerhettem fel. E levéldarabok Tuzson János 
dr. igen tisztelt barátom beható vizsgálatai alapján a pálmáknak egy 
új nemét és uj faját képviselik, amelyet mint Jurányia hemiflabellata
n. sp.-t. le is ír t .1

A dolog rendkívüli érdekességénél fogva feltettem magamban, hogy 
a tőlem felfedezett lelőhelyet, amint csak lehet újból felkeresem. E 
nyáron tehát először is ide irányítottam lépteimet és az említett árok 
leggondosabb átkutatása közben sikerült is egyéb még feldolgozandó 
fitopaleontologiai apróságok mellett a Jurányia-nak egy nagyobb össze-

1 Tuzson János : Magyarország foszilis flórájához. J u r á n y i a  h e m i f la b e l la ta ,  
nov. gén. et nov. typus, 2 tábl. Növénytani Közlemények VII. köt. 1908. 1. füzet.



függő példányára akadnom. Kemény porfirit padok közé foglalva feküdt 
előttem a pálmamaradvány, amelyet két napi megfeszített munkával, 
két kisérő legényemmel k. b. 1*40 m hosszúságban és 0*60 m-nyi 
szélességben lefödhettem. Látván azonban a maradvány rendkívüli töre
dezettségét, kívánatosnak tartottam, hogy Tuzson dr. e leletet in situ 
lássa, amennyiben bizonytalannak látszott nekem, vájjon egyáltalán 
lehetséges lesz-e a kőszikla lapján elterülő lenyomatszerű maradványt 
a tudomány számára megmenteni. Sürgönyömre Dr. Tuzson János a 
legközelebbi vonattal le is érkezett és ekkor még fél napig együtt buz- 
gólkodtunk a Jurányia felszedése és bepakolása, körül: majd azonban 
egymaga folytatta dr. Tuzson két ügyes bányamunkás segédkezáse mel
lett ezen fitopaleontologiai kincs megmentését. Száznál több darabban 
érkezett meg ez az unikum Budapestre, a m. kir. földtani intézetbe, a 
hol Sedlyár I stván intézeti praeparator ügyes kezében ismét és most 
már véglegesen egy darabbá összeforrott. Ma a Jurányja hemiflabelJata 
eme pompás rachisza 1*50 m magasságban és 0*80 m szélességben, 
keretbe foglalva és üveg alatt a m. kir. földtani intézet fitopaleontolo
giai gyűjteményének egyik kiváló dísze.

Fogadja ezen a h elyen  is Milosevic Milos úr, ruszkabányai b ir
tokos legőszintébb köszönetem et, am iért az ásatás idejére em bert és k ő
fejtő eszközöket bocsájtott rendelkezésünkre.

II. Újabb szén feltárások  R uszkabányán.
Midőn 1906 nyarán Buszkabánya környékét térképeztem, a Lozni- 

csóra völgyben nagy sajnálatomra csupa beomlott széntárókra akadtam, 
amelyek közül már egyetlen egy sem volt járható. Pusztán csak a hányon 
található fogyatékos növényi maradványok bizonyították a felső kréta 
jelenlétét. Az itteni szentartalmú rétegcsoportot két hatalmas porfirit 
lávaár közé foglalva találtam, amelyek egyike a formáció fekvőjét, 
másika a fedőjét kepezi. Általános dülésnek az EK-i irányt ismerhettem 
fel 25 — 30° alatt. A legutóbbi időben azonban gyökeresen megváltoztak 
itt a viszonyok, amennyiben a légi kincstári bányatelket ENy-ról EK- 
ről es DK-ről körülvevő területet és a rajta lévő szenkutaiásokat a 
nagykikindai Brikeit és Szénbánya r. t. kezdetben opcióba, majd pedig 
örök áron megvette a kutatások engedményesétől, Tveraszer karán- 
sebesi lakostól. Az új tulajdonosok bánvamérnökileg fogtak erre hozzá 
a terület szakszerű átkutatásához és e közben alkalmam nyílott nekem 
is az új feltárásokat láthatni. A feltárások akkoriban frissen húzott 
árkok vagy még csak alig megkezdett, rövid tárók voltak. A feltárás 
munkája mindenfelé serényen folyt, de még távolról sem volt befejezett-
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nek mondható. Egészben véve mégis már olyanok voltak a feltárások, 
hogy 1906-ik évi, a még Euszkabányán tartózkodó régi bányászoktól 
hallott és gyűjtött közleményeimet beigazollnak vehettem.1 Mindenütt 
ugyanis több egymás felett fekvő széntelepet konstatáltak, amelyek véko
nyabb-vastagabb fekete agyagpalarétegek, vagy pedig porfirit tufa padok 
által vannak egymástól elválasztva. A feltárások még nem voltak any- 
nyira kifejlesztve, hogy a különböző széntelepeket és telepecskéket egy
mással összeköttetésbe lehetett volna hozni. Általában még csak egészen 
a felszinen mozogtak és mélyebbre a hegységbe alig hatoltak be. 1909 
julius eleje óta azonban — vett értesüléseim szerint még az eddigiek
nél is sokkal nagyobb arányokban folytatták a feltárásokat, még pedig 
kedvező eredménynyel.

Minthogy a szén néhol mutatkozó palás betelepülései dacára leg
többször elég tiszta és kokszolható, és mivel fűtőképessége is arány
lag nagy, úgy látszik, hogy a ruszkabányai, most már majdnem 3 km 
hosszúságban feltárt szénelőfordulás elég alkalmas arra, hogy ott kellő 
szakértelemmel a szén fejtése berendeztessék.

III. A kristá lyos palák é s  az áttolódás k érd ése  a D éli-
Kárpátokban.

Dr. L iffa AuuÉL-lal Eomániába rándultunk át, ahol Murgoci G. 
dr.-ral, a rom. kir. földtani intézet főgeologusával Turnu Severinben 
találkoztunk, a honnan azután kocsin Tirgu Jiuba utaztunk.

Másnap Murgoci dr. vezetésével Kurpenul Socii és Yajdej között 
a ldélvidéki áltolódásnak egy esetét tanulmányoztuk. Vajdej mellett 
ugyanis gránit bukkan ki mint az autochton alaphegység kőzete, föléje 
kb. 35° Ny-i — NyÉNy-i düléssel liaszkvarcit-padok telepednek, amelye
ket viszont fekete liaszagyagpalák borítanak. Ezekben vékonyabb anthra- 
citos szénlencsék foglaltatnak, amiért is egy kutatási tárót hajtottak 
beléjük. Fölöttük a tithonnak egy hatalmas retegcsoportja fekszik, amely
nek azonos lejtésű mészkőpadjai Kurpenul Socii felé a vízválasztó hegy
gerincet alkotják. Ennek a Magúra nevű hegynek túlsó (Ny) oldalán 
most már az erősen gyúródott liaszagyagpalából álló takaróra akad
tunk, amelybe a tithonmészkőből, amely fölé az áttolódás történt, egyes 
foszlányok vannak belegyűrődve. A takaró áttolódási sikja 20 —25°-kal 
K-i irányban a tithonmészkőre emelkedő.

A legközelebbi napot arra használtuk fel, hogy a Schela melletti

1 H. ö. S chafarzik F erenc: Ruszkabánya környékének geológiai viszonyai. 
Jelentés az 1906-ik évi részletes felvételről, Budapest 1907. p. 102.
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anthracit előfordulást és ugyancsak az itt is áttolódott fillitszerű liasz- 
agyagpalát megszemléljük. Schelanál gránit képezi az alaphegységet, 
amely fölött mintegy 30° alatt N yra dűlve a liasz fekete agyagpalái 
következnek. Benne eiősebb és fejtésre érdemes anthracit-\encsék fordul
nak elő. A liaszt azután konkordáns módon tithonmészkő borítja, és ugyan
csak megegyező düléssel fekszik most már a tithonmészkövön a fillit- 
szerű, erősen gyüredezett liaszagyagpala mint K irányban gyengén 
emelkedő sík irányában rátolt takaró. A hegycsoporttól Ny-ra eső 
Schela falu mellett már a neogén rétegei alkotják az alacsonyabb dom
bokat.

A schelai bányászatot illetőleg feljegyzem, hogy az itteni aknából 
évente mintegy 160 — 280 waggon darab- és 45—60 waggon daraalakú 
anthradtot szállítanak a bukaresti gázgyárba, a hol azt angol szénnel 
keverik. Minőségét nagyra becsülik, mi abból is kitűnik, hogy tonnán
kénti ára Bukarestben 70 frank.

Bugiban meghálva, másnap Mrazec L. dr., a rom. kir. földtani 
intézet igazgatója is csatlakozott hozzánk, a kivel most az utat a zsily- 
völgyi Szurdokon át Petrozsényig együtt tettük meg. Ezen, sajnos, csak 
nagyon gyorsan átfutott gyönyörű vidéken a Kárpátok déli oldalán egy 
hatalmas gránit lakkoliton vezetett át az útunk. A lakkolit középső 
régiója 70% SiOa-t tartalmaz s ennélfogva a gránit savanyu faciesének 
tekinthető s ez az, melyet a román geológusok Tizmána gránitnak 
mondanak. A széleken egy kissé zöldes gránitféleségbe megy át, amely
ben a SiOa< 70°-nál, és melyet Suseni faciesnek neveznek. Ezt azu
tán a magma különböző melanokrát és leukokrát hasadási kőzetpro
duktumainak hatalmas zónája veszi körül, a melyeknek SiOa tartalma 
63% -tói 73%-ig, sőt egészen 100%-ig is emelkedhetik. Ennek meg- 
felelőleg tonalitot, kersantitot, aplitgneiszokat, pegmatitokat, sőt tiszta 
kvarclencséket is találni ebben a zónában. Az országút, mely egyre a 
velünk szembe rohanó Zsily partján vezet fel, elsőrangú műút, s maga 
a szceneria, a melyet a Zsily harántvölgye nyújt, a Déli-Kárpátok egyik 
legszebbike. Elhagyva a gránitlakkolit legkülső zónáját is Lainics kolos
tor mellett fillites agyagpalákra bukkantunk, amelyek tele vannak a leg
szebb kloritoidokkal. Ez a szép és már régebben ismeretes előfordulás 
nyilván szedimentumos agyagpalának metamorfizáiásából kelelkezett. 
Azontúl a Szurdok szoros felé úgy román, mint magyar területen jó dara
bon szallagos amfibolitok cs aplitok következnek, amelyek a magma 
diorűos fáciesének felelnének meg.1 Csak a szoros E-i kijáratához

1 Ebben a komplexusban az út mellett egy k is  s z e r p e n t in tö m z s  is  van, melyet 
M razec ebben a környezetben a magma egyik hasadékának volt hajlandó tekinteni.



6 8 Dl SCHAFARZIK FERENC (6 )

közel következnek végre a fillitek. Ebben az egész sorozatban csakis a 
Lainicsi kloritoidos fillit és a szoros északi végén mutatkozó közönséges 
fillit vehetők igazi kontakt metamorf kristályos paláknak, míg a tonalitos, 
kersantitos, aplitos, stb. palás fácies ortogenetikus eredésű és a gránitos 
magmatömegekkel a legszorosabban összefüggő.

Megtekintettük ezek után magyar területen a Pojána Euszkában a 
Nyiresfalva-Hosdói szemesgneisz vonulatot és a vele szoros kapcsolatban 
álló gránátos csillámpala es csíllámgneisz zónáját, mely pegmatitos injek
ciókkal van tele. Ezt román kollégáink a Déli Kárpátjainkon elterülő 
áttolódott takaró egyik gyökérrégiójának voltak hajlandók tekinteni, 
sőt azt sem tartották lehetetlennek, hogy az Oltvölgy Kozia gneisza is 
innét eredt és tolódott volna át a román oldalra.

Felvételi időm utolsó napjaiban Murgoci G. és Keinhard M. urak
kal egyetemben a versed várhegyet is megtekintettük. Ennek szemes- 
gneisza teljesen megegyező akár a Pojánaruszka Hosdó mellettivel, akár 
a romániai Kozia gneiszzónájáéval. Lehet, hogy ez is része a délvi
déki áttolódás gyökérrégiójának. Yersecnél a szemesgneisz Kis-Szre- 
distye felé szintén összefüggésben van csillámpalákkal, amelyek még a 
következő dognácska-vaskói vonulatban is kimutathatók.

Egy kirándulást szenteltünk továbbá a Retyezát északi oldalának, 
amelyet a kolcvári völgyön fölfelé haladva igyekeztünk megközelíteni. 
Már a Pojána-Ruszkában is vannak egyes helyeken, nevezetesen Doboká- 
tol Ny-ra. az út É-i oldalán olyan zöld palák, a melyeket Murgoci G. 
mezozoos metamorf szedimenteknek volna hajlandó tartani, a Páringban 
észleltek s az olasz és francia geológusok részéről a Ny-i Alpesekben meg
figyelt zöldpalák analógiájára. A kolcvári palaszeriest Murgoci G. ha
sonlóképen mezozoosnak tekintené. Ilyen volna az a zöldpala is (limo- 
nitos festéstől eredő barna foltokkal), amely a páringi metamorf dogger 
palákkal lehetne egyező. Az itteni szericites, grafitos agyagcsillámpala (fillit) 
pedig megfelelne a Schela formáció metamorfizált liaszpaláinak. A szeri
cites kvarcit nem volna más, mint metamorfizált Schela (liasz*) kvar- 
cithomokkő és végre a szerpentin, amelyben imitt-amott ankerit kivá
lásokat is láthattunk, egyező korú volna a Páring-hegységben Murgoci 
által felfedezett és mezozoosoknak felismert szerpentinekkel. Látnivaló 
tehát, hogy Murgoci kollegánk az egesz malomvíz-kolcvári zöld epi- 
dotos chloritos fillites palaszeriest metamorfizált mezozoos szedimentu- 
moknak hajlandó tekinteni, még pedig a takaróhoz tartozóknak.

Amint azután a kolcvári völgy középső részénél feljebb már a 
gránit masszivumot megközelítettük, olyan fanerokristályos csillámos 
palákra akadtunk, amelyekben a csillám foltokat képezve lép fel. Ezt a 
sajátságos szövetet Murgoci egykori poligénes szedimentumokra haj
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landó vissza vezetni, melyek a gránit lakkolit szomszédságában meta- 
morfizálva és préselve (kihengerelve) leltek. Ezeket Murgoci szintén 
mezozoos koruaknak tekintené, amihez azonban hozzá nem járulhatok, 
mivel a mi gránitjaink eddigi tapasztalataink szerint praekarboniak. így 
tehát a legjobb esetben az említett fanerokristályosabb pala is, amely 
itt a retyezáti gránittal együtt az autochton alaphegységhez tartozik, 
szintén csak praekarbom lehetne.

Murgoci szerint, kinek tanulmánya a Déli-Kárpátok és a Balkán- 
hegység áttolódásairól legközelebb fog megjelenni, úgy a nyiresfalvi kré 
tát, mint a zsilyvölgyi oligocént a begyürődött karapaszon fekvőknek 
ítéli, miből következnék, hogy az áttolódás e lerakódásokat megelőzőleg 
ment volna végbe. És csakugyan feltűnő, hogy úgy a nyiresfalvi kréta- 
teknő, mint a Zsilyvölgyben is csillámos kristályos palák mutatkoznak, 
amelyek általában a takaró kőzeteihez szoktak tartozni.

Visszatérve Petrozsénybe egynéhány közeli kisebb feltárás tanul
mányozása után egy nagyobb útra határoztuk el magunkat t. i. a 
Határhegységen át, mondhatni majdnem toronyirányban át az Olt völ
gyébe. Első nap a Jíjecen fölfelé menve, majd pedig a Páring-hegység 
vízválasztójára felkapaszkodva, estig a túlsó, román oldalon lévő ka
tonai őrházig eljutottunk. Már a Jijec mentén több helyen a csillá
mos gneiszok takaróját figyelhettük meg szerpentinlencsék és fekete 
liaszpalák felett, úgyszintén láttunk a csillámos gneisz alatt liasz- 
foszlányokat és szerpentin-lencséket tartalmazó epidotos albit-klorit- 
palát is. Közelébb jutva a Páring alá és a Jijec jobbpartján a romá
niai határgerincre felhágva szintén arról győződtünk meg, hogy a 
hegység rétegsorozatát áttolódási síkok szakítják meg. Az itt bejárt 
profil következő: alul gránit, fölötte 1—2 m vastagságban fehér 
arkozakvarcit, ezen azután egy hatalmas és meredek titkonmészkőből 
álló sziklafal. Ez utóbbi rétegein konkordansan (kb. K-i dülés mellett 
[20° alatt) áttolódva zöldpala, amfibolit, zöldpala, fekete grafitos (liasz-) 
pala, szerpentinlencsékkel és rajta újból áttolódva a muszkovit csillá
mos palák és gneiszoknak hatalmas szenese. Mind e rétegek alulról 
egészen föl konkordans településűek!

A következő napot a romániai Páring legkiemelkedőbb csúcsának 
bejárásara fordítottuk, amelyet D e Martonne és Murgoci F ouqué fran
cia mineralogus és petrografus tiszteletére Fűké csúcsnak kereszteltek 
el. Itt is az alaphegyseget gránitból állónak láttuk, amely fölött egy 
palás zóna következik és rajta metamorfizált tithonmész; e fölött pedig 
zöldes epidotos kloritos palák és szerpentin láthatók, amelyekre a csúcs
tól É-ra a csillámospala és gneisz mint takaró reátolódott. A szer
pentint Murgoci már néhány év előtt ismertette, itt csak azt említjük
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fel, hogy itteni tömege gyökérnélküli és ép úgy egy áttolódott ránchoz 
tartozó, mint az eddig látott összes többi szerpentin- Közvetlenül a 
szerpentin mellett schelaszerű fekete grafitos palák és szericites meg 
kloritos palák simulnak hozzá, amelyek közül különösen a schela- 
szerűek a sorozat mezozoos korát bizonyítanák. Gyönyörűek ezen Fűké 
csúcs szerpentinjében azok a zárványok, melyek e bázisos, eredeti
leg Iherzolitos magmában mészkőzárványok fölemésztése által kelet
keztek (gránát-vezuvián szikla, sőt gabbró is, még pedig saussureitek 
és diallagitgabbró). E zárványok kinyújtott lencseaiakúak és köpenyü
ket klorit kérgek és préselt szerpentin képezi.

Egy további pont, a hol a gránitból és amfibolitból álló alaphegy
ség fölött mezozoos eredésű kristályos palákat és erupciós kőzeteket a 
charriage következtében erősen gyürődött és kihengerelt állapotban láttunk, 
a Karbunele nevű táj a Lotru vízkörnyéken. Itt a takaróban elfenődött 
fekete pala (liasz) fölött zöld palák, fehér szericites pala és ismételve 
kiékelődő lencsék alakjában szerpentinrétegek lépnek fel, amelyek 
diallagit gabbrÓYal és a kontakt metamorf lotrittol kapcsolatosak. Ez 
utóbbinak a főlelőhelye a Marghilele nevű pont.

Végig jártuk továbbá a Puru-hegy és Ciunget falu között ama, az 
erodált csillámos gneisz- és palatakaró alól ablakszerűén kibukkanó 
hegygerincet, mely a Petrile albe, a Turcin és a Pojána mica és maré 
pontok által van jelölve. Az itten élesen kihegyesedő és kihengerelt 
ráncokban fellépő mezozoos kristályos palaszeries az alaphegység grá
nitja és amfibolitjai fölött foglal helyet, a két szélén pedig, úgymint a 
Puruhegy magaslatán, valamint a másik végén Ciungetnél is, a takaró 
muszkovit gneiszai és csillámpalái borítják.

S ehhez hasonló, de kisebb méretű részleteket láthatunk végre 
Ciunget körül, valamint a Ciungettől Brezoiuig megtett htunkban is. Itt 
azután az Olt völgyébe értünk ki, amelyben Brezoiutól D-re, a Kózia 
kolostor táján a szemes gneisznak (gránitos orthogneisz) ama nagy
szerű NyDNy—KÉK-i vonulatát harántoltuk, amelyet R einhard M. dr. 
egy speciális tanulmány tárgyává tett. Ez a leírójától Kozia-gneisznek 
nevezett kőzet hasonló minőségben nálunk is előfordul, még pedig a 
Pojána-Ruszkában a hosdó—nyiresfalvi vonulatban, valamint a verseci 
várhegyen és környékén is. Ennek a vonulatnak korára és tektonikai 
helyzetére nézve még nagyon eltérők a román geológusok nézetei.

Végre még a szépen felvirágzott Kalimanesti fürdőhelyet érintve, 
eljutottunk Jiblea-ra, ahol vasútra szállva és Murgoci G. kitűnő és 
fáradhatatlan vezetőnktől rövid időre elbúcsúzva, L iffa dr.-ral ismét 
magyar területre tértünk vissza.

Jelen soroknak nem lehet az a célja, hogy a beutazott útvonalak



(9 ) FELVÉTELI JELENTES. 71

geológiai alkotását részletesen feltüntessük, hanem inkább az, hogy azokra 
az általános elvekre reá mutassunk, melyek a délvidéki Kárpátok összes 
kristályos paláira nézve, valamint az egész hegység tektonikájára nézve 
kialakulófélben vannak. És ebből a szempontból nem lesz érdektelen, hogy 
ha a kristályos palák beosztására vonatkozó nézetünket, amelyet a Lotiu 
vadregényes völgyében, az ottani favágóüzem egyik barakkjában, egy esős 
napon, eddigi ismereteinket összevetve, papírra tettünk, a következő so
rokban közzé teszem. A csoportosítás alapja a M razec L.-féle osztályozás.

A. D é li-K árp á to k  k ris tá ly o s  p a lá in a k  csopo rto sítása .

I. csoport. Paleozoos, sőt ópaleozoos korúak, a mennyiben tör
melékdarabjaik már a karbon konglomerátokban felfedezhetők.

1. a lc so p o r t. Csillámpala (Toplica - Pojána-Ruszka, Sgliver- 
Korniaréva, Merisor-Románia). Sok pneumatolitos elegyrészszel (ú. m. 
gránát, turmalin, kyanit, cordierifc, andaluzit, szillimanit). Csillomos 
gneiszok. Földpátosodolt csillámpala (leptinolith), amfibolit, kristályos 
mész, mészkő (kontakt ásványokkal). Ezek a teljesen metamorfizálódott 
palaféleségek. Ezekhez járulhatnak még valamivel kevésbbé metamorfi- 
zált palák, ú. m. klorit-, szericitpala (a magyar geológusok fUlitje), 
kvarcitok, grafitos agyagpala és tömött, finomszemű mészkövek is. Ez 
utóbbiak a Fogarasi-hegységben sűrűn fordulnak elő (kérdés vájjon a 
Pojána-Ruszkaiak ide számíthatók-e ?)

Ez a kristá lyos palák am a csoportja, m ely a lpesi területeken a c s i l l á m p a la  
c s o p o r t já n a k  felelne m eg, s m ely  B öckh János beosztása szerint a 2-kal volna  
párhuzam osítkató.

2. a lc so p o r t. Klorit- és szericitpala (a magyar geológusok
közben injitiáltgneiszokkal. Grafitos agyagpala, mely sokszor csillám
és földpáttartalmú. Csillámos fillit (gránáttal és szillimanittal) kristályos 
mészkő kontaktszilikátokkal és csillámmal. Agyagos mészpala.
mos sztomolühokpiroxénnel, amelyek olykor grafitosak. Néha porfiroid-
szerűek. Kvarcitok.

Ez a kristályos palák ama csoportja, mely az Alpeseken közönségesen f i l l i t -  
f o r m á c ió n a k  neveztetik. A B öckh J. fele beosztás 3-dik csoportjával volna össze* 
hasonlítandó.

Ezen két kristályos palacsoportban előforduló eruptív kőzetek kö
vetkezők : gránit, gránitités a tömegesen fellépő az ezen kőze
teket kisérni szokott telérkőzetekkel (ú. m. gránitporfir, aplit, pegma- 
tit) továbbá diabáz, diabázporftrit, porfir és amelyeknek, ha
az I. csoportban lépnek fel, kontakt udvaraik nincsenek.

Különösen az első alcsoportban lépnek fel a szemesgneisz intruziói
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(Yerseci várhegy, Pojánaruszkai szemesgneiszok, Koziagneisz Romániá
ban.) Ezek telepeket formálnak.

A második alcsoportban grrfniímasszivumok lépnek fel, amelyeknek 
SiCh, tartalma 64—65% körüli. Ezek az előbbieknél bázisosabbak. Ezek 
a Déli-Kárpátokban több vonulatot alkotnak, amelyek azonban Murgoci 
szerint a mélységben egyetlen egy masszívumot alkotnak. E vonulatok
a) a Susica gránit, mely kb. 70 km hosszú és Tízmananál 17 km 
széles. Ez a leghosszabbak egyike és a Déli-Kárpátok takarója alól ki
bukkanó ablak, b) a Páring-Cserna-Herkulesfürdői, c) a Retyezát-Mehá- 
diai, cl) a Petreanu-Cherbeleci és e) a Ny-bánsági gránit vonulat. Ezek 
délfelé konvergálnak, Szerbiában pedig Murgoci szerint a tandagránit- 
bán egyesülnek.

II. csoport. Mezozoos korú kristályos palák. Violásszínű sztomo- 
Htok és leptinolitok (epidot-, zoizit-. klinozoizittal, néha gránáttal, vezu- 
viánnal, prehnittel, lotrittal)- Epidosit és prazinit, saussuritos amfi- 
bolit. Metamorfizált diábáztufa; mészkő kontáktszilikátokkal (cipolino) 
(csillám, klorit) és grafittal. Mindezek betelepülések egy olyan réteg
komplexusban, amelyben uralkodó módon szericites és kloritos, meszes 
vagy grafitos agyagpalák, és tömött mészkövek, alárendeltebben pedig 
durvaszemű homokkövek, arkozák, kvarcitok és szénrészecskéktől feketés 
(liasz) agyagpalák fordulnak elő.

Ennek a csoportnak típusos eruptív kőzete a szerpentin, amelynek 
egykori eredeti magmája takarókat alkotott. Ezért lép fel a szerpentin 
telepekben vagy lencsék alakjában. Más eruptivumok a cUcibáz (a liaszt 
doggerben pl. a Szarkó vonulatban), a cliabázporfirit (variolit). A szer
pentinben zárványok szoktak lenni ú. m. endopobgének: lotrit, exo- 
poligének : gránátvezuvián szikla, gránit és kristályos palák stb. Főleg 
a szerpentin az az eruptivum, mely ezeket a mezozoos korú kristályos 
párákat metamorfizálta. Egyéb eruptív kőzetek ebből a korból a liasz- 
korú kvarcporfirok (Berzászka), pikritek és melafirok (Anina- Steyerlak). 
granodioritok és teléreik (Dognácska-Yaskő, Pojána-Ruszka).

Az utóbbiak sorába tartozó, kristályos palák találhatók a Páring- 
ban a Fűké csúcson, a Karbunele, Urdele, Tirnovo, Tuícino gerince
ken stb. Magyar területen ezeknek a fellépése még nincsen mindenfelé 
konstatálva, de úgylátszik, hogy talán a Molomvíz és Kolcvár körüli 
zöldpalák lesznek majd ide sorozhatok. Másutt mint pl. a Szarkón a 
hasonlókorú lerakodások még jól tartották meg egykori habitusukat, úgy, 
hogy azokat minden kétség kizárásával basznak, doggernek, diabáz- 
tufának stb. lehet felismerni. A Krassó-Szörényi-hegységeink kristályos 
paláinak reambulációjánál mindenesetre figyelemmel kell majd lennünk 
a netán metamorfizált mezozoos palákra is.
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Ez utóbbiaktól egyelőre eltekintve azt látjuk tehát, hogy két kris
tályos palacsoportot lehet a Déli-Kárpátok területén megkülönböztetni, 
röviden a csillámpala és a fülit csoportokat. Mi eddigelé hármat külön
böztettünk meg és tüntettünk is fel térképeinken a B ö c k h  JiNos-féle 
beosztást véve alapul. Ámde az évek során mindjobban kitűnt, hogy 
azok a kristályos palák, amelyeket B öckh J. a Kerbelec gránittömzs 
körül mint első csopoi tbelieket kiválasztott, tulajdonképen nem is kris
tályos palák, hanem eruptív umok, melyek a gránitlakkolit szélső faci- 
eseként fellépnek és fokozatosan a fillitcsopoit paláiba átmennek. 
Hogy tehát ennélfogva a csoportok száma háromról kettőre redukálandó, 
azt már 1903*ban az aldunai kirándulásokról írott magyarázó szöveg
ben kifejtettem. Kényelmetlen azonban még így is a fennmaradó két 
kristályos palacsoportot határozott számokkal mint elsőt és mint máso
dikat megjelölni, azért, mivel ennek a kor rendjévél való feltétlen meg
egyezése legtöbbször kérdéses. Mert nem bizonyos, hogy az 1-gyel meg
jelölt csillámpala-csoport egyszersmint régibb korú is. A csillámpala- 
és a fillitcsoport palái ugyanis külön-külön gránittömegek kiséretéhez 
látszanak kötve lenni. Észre vették ezt először Mrazec és tanítvá
nyai. de úgylátszik beigazolható ez magyar területen is. A fillitcsoport 
palái ugyanis rendszerint a kissé bázisosabb gránitlakkolitok körül 
(Susica gránit, Kerbelec gránit stb.) lépnek fel, míg a csillámpala-cso
port palái rendszerint az intruziv szemes gneisztelepekkel függnek össze. 
Vagy velük együtt fordulnak elő (Yersec—Kis-Szredistye, Hosdó—Top- 
lica a Pojána-Ruszkában) vagy pedig áttolódott takarók alakjában 
borítják a hegységnek egyéb részeit, nevezetesen a fillitcsoport paláit 
vagy esetleg a mezozoos lerakódásokat is (Boldovén takaró). Ha így áll a 
dolog, akkor joggal kérdezhetjük, vajjen a takaró csillámpalái idősebbek-e 
avagy pedig az általuk eltakart fillitformáció ? S majdnem biztosra ve
hető, hogy kor dolgában a szemesgneisz és a csillámpala, meg a hoz
zájuk csatlakozó takaró a fiatalabb. Egy negativ adatot a csillámpala- 
csoport fiatalabb kora mellett talán abban is szabad megpillantanunk, hogy 
pl. a mehádia-sverdini permkorú verrukano konglomerátokban csakis fillit 
stb. csoportbeli zárványok fordulnak elő, csillámpalafélék ellenben nem.

Ezen valószínű eshetőséget szemelőtt tartva azt javasolnám ennél
fogva, hogy az idősebb két kristályos palacsoport ezentúl egyszerűen 
mint csillámpala- és mint fillitcsoport legyen megemlítve a számokkal 
való megjelölés teljes elhagyásával.

Romániai útunk után magyar területen folytattuk kutatásainkat, 
különösen az áttolódás kérdésének szempontjából. Először is Kornia- 
révára mentünk, a honnan több kirándulást tettünk a Boldovén-hegy-
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csoport irányában. E kirándulásunkon csaliakoztak hozzánk még L óczy 
L ajos ár., a m. k. földtani intézet igazgatója, B adovanovic Sv. dr. belgrádi 
egyetemi tanár és a geológiai és paleontologiai intézet igazgatója és 
Muegooi G. dr., főgeologus Bukarestből. Úgy együttesen, mint pedig igen 
tisztelt látogatóink távozása után, L iffa A. dr-ral magunkban tett kirán
dulásainkon arról győződtünk meg, Boldovén csillámpala-cso
port kőzeteinek takarója csakugyan rajta fekszik a Raima— Topta— 
Prestacina- és Csema völgyek területét elfoglaló mezozoos képződmé
nyek sorozatán. Az autochton alaphegység Korniaréva körül fillitből, 
alsó karbonból, porfir kitörésekből, permkorú verrukano konglomerátok- 
ból, liasz-dogger-malmból és végre neokom homokkövekből és konglo- 
mérátokból áll, amely utóbbiak azok a képződmények, amelyekre a 
csillámpala és csillámgneisz takarója közvetlenül reá borul. Bégebbi 
felvételeim alkalmával észrevettem ugyan, hogy a csillámpala rajta fek
szik a mezozoos rétegsorozat liasz, dogger, maim és alsókrétakorú le
rakodásain, aminek úgy a leírásban, mint pedig két ábrában kifejezést 
is adtam,1 de annak idején, mikor az áttolódások lehetőségéről még sem
mit sem tudtunk, ezeket a profilokat az akkori felfogás szerint mint 
átbuktatott ráncokat, illetve ráncvetődéseket tűntettem fel.

Messze vezetne, itt e helyen egyes részletek felsorolásába bocsájtkozni, 
amennyiben ez a korniarévai lap leírásának alkalmával úgy is meg fog tör
ténni, ezért még csak azt említem fel, hogy az attolodas szempontjából a 
Buszka határában (Korniarévától ÉNy-ra) fellépő Tilva nevű kúp
táján fellépő csillámpala foltot B adovanovic, Mubgoci és L iffa szaktár
sainkkal (Lóczy ig. úr ekkor már nem volt velünk) szintén takarófosz
lánynak minősíthettük.

Végül átmentünk Bozovicsra, az Almás nevű depresszió főhelyére, 
a honnét egynéhány kirándulással részint K-i irányban a Budaria patak 
völgyében feltárt kristályos alaphegységet, részint pedig a medence 
ÉK-i és DNy-i folytatásában fellépő csillámpala formációi tanulmányoz
tuk. A rudariai alaphegység, mely autochton, röviden kifejezve semmi 
más, mint a Kerbeleci gránitlakkolit és leukokrát hasa
dási kőzetekből álló hatalmas zónája. Uralkodók benne a dioritgneiszok, 
aplitok stb. Mint ilyen tehát nem is tartozhatik szorosan a kiistályos 
palák szerieséhez, hanem mint a gránit köpenyében fellépő mag
más eredésű fácies külön tartandó. Ennek hasonmását szépen tanulmá
nyozhattuk a romániai Zsilyvölgyben szoros összefüggésben az ottani

1 H . ö. Schafarzik F. Örményes-Vereserova környékének geológiai viszonyai
ról. A m. kir. Földt. int. évi jelentése 1896-ról Budapest 1897. a 104 — 106. oldalon.
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susica gránittal. Ez a régebbi B ö c k h  jÁ N O S -fé le  első csoport, amely 
tehát u jövőben más értelmezésben és más elnevezésben részesítendő.

A Sopot-völgyben fölfelé (D-felé) és a Nasovec árokban visszafelé 
megtett utunk szintén tanulságos eredményekre vezetett. Ezen a tájon 
vonul ugyanis végig a már bőid. B öckh János felvétele által oly élesen 
feltüntetett ama vetődés, mely a csillámpala-csoportot a K-i autochton 
hegységtől elválasztja. Maga a csillámpalazóna semmi más, mint egy 
széles részlete az áttolódott takarónak, amely csak az által kerülhette 
el az erózió pusztító hatását, hogy teknőszerűen be van gyűrődve. Ezen 
ÉKDNy-i sávja a takarónak itt az Almás táján az alaphegység autochton 
fillitformációján fekszik, amint az a délfelé emelkedő végén, a Ljub- 
kovai völgyben tisztán látható.

Az áttolódás hatása felismerhető továbbá az autochton alaphegy
ség területén is, amennyiben több kisebb-nagyobb ISly-felé dűlő ránc 
keletkezett az áttolódás folyamata következtében, amelyekbe a széntar
talmú liaszrétegek bele gyűrődtek; ilyen esetek vannak a felső Sopot- 
völgyben, Bányán és Budariánál, de azután maga a Svinyesa magas 
liasz-neokom előfordulása is az, amint erről későbbi kirándulásaimon 
meggyőződhettem.

Az áttolódás korára nézve szabad talán abból a két tényből követ
keztetést vonni, amely az  ̂általam bejárt és tőlem ismert területen ész
lelhető. Míg ugyanis az autochton hegységen az alsó és középső neokom 
mészkő a legfiatalabb képződmény (svinyesai neokom mészkő, putna- 
jablanicai neokom mész, korniaréva-ruszkai alsó neokom homokkő és 
konglomerát), addig a sopotTjubkovai csillámpala-csoport takarója felett, 
minden más régibb képződmény elmaradása mellett a felső neokom 
argo-apt rétegsorozata az egyedüli üledék, mely reája rakódott. Ebből 
tehát az következnék, hogy az áttolódás a középső neokom korban, vagy 
annak végén állott volna be. Távol van azonban tőlem, hogy ezen itt 
kínálkozó következtetést általánosítani vagy egyáltalában végérvényesnek 
tekinteni akarnám. Jól tudom azonban, felmerülhetnek még egyéb szem
pontok is, melyek ezen bonyolódott kérdés végleges kialakulását esetleg 
másfelé fogják irányíthatni.

Később, nevezetesen a felső kréta idejében (ú. m. a délmagyar
országi hegységeink más részeiben is pl. a Pojána-Ruszkában, Dog- 
nácska—Vaskő körül törtek azután fel a granodiorit formáció telér- 
kőzetei, (Stern H. dácitjai) és még később, a mediterrán időben süppedt 
le a szóbanforgó délvidéki hegységünk középső része annyira, hogy 
a mai Almás helyét egy brakk, illetve édesvízi öböl vize elfoglalhatta. 
Ekkor keletkezett az Almás DK-i éles vetődése is, amelynek mentén a 
lesüppedés erősebb lehetett, mint az ellenkező ÉNy-i oldalon. Erre
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látszik  m utatn i az, hogy e vonal m en tén  a földkéreg n egativ  m oz
gása  m ég a m editerrán után is tovább ta ito tt, am i az itteni mediterrán 
rétegek erősebb gyűrődése, sőt túlhajlűása által nyert kifejezést Ezen 
utóbbi fiatalkorú gyűrődést ism ét L óczyL. igazgató és S chkéter Zoltán dr. 
kir. geo lógus urak társaságában tanulm ányozhattam .

Látni való tehát, hogy az idei nyár kirándulásai közben délvidéki 
hegységeinkre vonatkozólag sok és nagyfontosságú kérdések merültek 
fel, amelyek a hely és idő alkalmatossága szerint összeverődött szak
társak körében a legélénkebb megbeszélések tárgyát képezték. Azzal, 
hogy L óczy Lajos és Mrazeo L ajos, a magyar és a román földtani 
intézetek igazgatói bennünket többieket ezen közös vándorlásokra össze
hoztak, biztosan elfogják érni azt, hogy az eddig külön-külön dolgozó 
geológusok munkaeredményeikről és nézeteikről kölcsönösen tudomást 
véve, a rendkívül bonyolódott délvidéki Kárpátok geológiai térképezé
sét és leírását ezentúl egységesebben fogják majd eszközölhetni. Fára
dozásunk nem volt meddő, a mennyiben most már véglegesen kimond
ható, hogy a Délvidék kristályos paláit ezentúl másképen kell felfog
nunk, mint eddig, valamint, hogy a jövőben a nagy áttolódás tényével 
nálunk is számolnunk kelt


