
10, Jelentés az 1909. év nyarán végzett geológiai munká
latokról.

Dr. K ormos TivADAR-tól.

A na. kir. Földtani Intézet igazgatóságától nyert utasítás értelmében^ 
az 1909. év nyarán Hunyad, Krassó-Szörény, Arad és Bihar megyékben 
reambuláló neogén tanulmányokat végeztem.

A bejárt területek, nevezetesen Felsőlapugy, Pánk és Kostej vidéke, 
Hunyad és Krassó-Szörény megyékben, továbbá Borossebes és Kiszindia 
környéke, valamint Felsőménes és Kresztaménes Arad megyében és végül 
Drágcséke és Búkor vány bihar megyei községek határa kivétel nélkül 
bejárt és geologiailag már telvett részek, amelyek főként S chafarzik, 
P ethő. L óczy, Szontagh, Koch és K adiő geológusainkat foglalkoztatták.

A krassószörénymegyei hegység és a Bihar-hegység most megkez
d e tt monografikus feldolgozása érdekében szükségesnek mutatkozott az 
is, hogy azokat a nevezetes neogén-képződményeket, amelyeknek a múlt 
század közepe óta olyan hatalmas irodalma támadt, összefoglalóan, rész
letesen tanulmányozzuk. E cél szolgálatában nekem az a feladat jutott 
ezúttal osztályrészül, hogy a nevezett vidékek neogén-képződményeinek 
sztratigráfiai és faunisztikus viszonyait' lehetőleg aprólékosan tanulmá
nyozzam. Ez annál szükségesebbnek mutatkozott, mert egyes helyeken, 
így pl. különösen Felsőlapugyon, ahol a dús kövülettartalmú mediterrán- 
rétegek hatalmas vastagságban vannak feltárva, mindezideig rétegen
ként való gyűjtés nem történt.

Ilyen körülmények között fogtam hozzá az 1909. év július havá
ban feladatom keresztülviteléhez, amelynek során rendkívül becses, nagy- 
terjedelmű kövületanyagot halmoztam fel. Tekintettel arra, hogy a gyűj
töttem gazdag anyag alapos feldolgozása hosszú időt igényel s ennek 
eredményei amúgyis a készülő monografikus munkák keretén belül fog
nak helyt találni, ezúttal csupán útijegyzeteim rövid kivonatát közlöm 
az alábbiakban. Megjegyzem, hogy a kövületek felsorolását szándékosan 
mellőzöm, mert N eugeboren, H oernes, B oettger, K och, L óczy, P ethő,
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Halaváts stb. munkái után, alapos tanulmányok nélkül újat úgysem 
mondhatnék, a régi, jól ismert dolgok ismétlése pedig felesleges és 
céltalan.

*

Feladatom egyik főrésze a Mihalesd-Pánk, Felsőlapugy, Kossovica, 
Holgya, Kostej közt ívalaklan elnyúló mediterrán-öböl tanulmányozása 
volt. Legtanulságosabb feltárásokat ebben a remek kövületei réven világ
hírű Felsőlapugy szolgáltatja, ahol (a Valea Kosulujban) nem kevesebb, 
mint negyvenegy réteget tudtam egymásfelett megállapítani. E rétegek
nek természetesen nem mindegyikéből gyűjthetők kövületek, s nem is 
minden kövületes réteg szolgáltat jó karban lévő kövületeket. Egyik- 
másik réteg azonban — különösen néhány homokréteg — rendkívül 
gazdag, változatos faunával tűnik ki. A rétegsorozatban többek közt 
egy széntelepecskét is találtam, amelyből egyéb kövületeken kívül, talán 
jól meghatározható növénymaradványok is kerültek elő. Az egész kép
let 8—10°-kal É felé lejt.

Igen erdekes a V. Kosuluj felett, a Mutu-hegy legészakibb nyúl
ványának Ny lejtőjén a mediterrán rétegsort lezáró kis agyagelőfordulás, 
mely kissé tufaszerű és némileg dacittufára emlékeztet s az eddig ott
járt geológusok figyelmét elkerülte. Ebben, elszórtan előforduló egyéb 
kövületek (Corbula gibba O l ., Laevicardium cyprium B r o c c h i)1 mellett 
echinidák (Schizaster sp. ?) maradványai is mutatkoznak. E réteg folytat
ó t — sajnos, mar látszólag kövületek nélkül — a Mutu-hegy másik olda
lán, a Valea Fontma mellett, amely a csendőrségi laktanyával szemközt 
kiinduló szelÍ8tyei út mentén fekszik, találjuk. Úgy látszik, hogy itt ez 
az agyag mintegy betetőzése annak a kb. 15 m vastagságú palás, leve
lesen elváló szürkés agyagnak, amely a V. Fontinában fel van tárva s 
amely a mezőségi sóagyagra rendkívül emlékeztet. Ezekben az ujjnyi 
vastag fehér homokrétegekkel váltakozó felsőbb rétegekben kövületet 
nem találtam; iszapolással azonban talán foraminiferák lesznek nyer
hetők belőle. A mélyebb rétegekben itt szintén kevés a kövület. A medi
terrán-rétegek közül, közvetlenül a falu felett, egy kis kristályos mészkő
rög bukkan elő, amely nyilván az öböl déli partját felépítő paleozóos 
kristályos mészkő leszakadt röge.

A mondott helyeken kívül jó feltárások vannak Felsőlapugyon a 
a Pareu Muntyán-nak nevezett vízmosásban is, ahol a vékony homok
erekkel váltakozó feketésszürke agyagból jgen sok kövület (különösen 
szép Strombusok) gyűjthető.

1 E két faj m eghatározását Schréter Zoltán barátomnak köszönhetem .
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A falu utolsó házaitól a völgy Ny oldalán betorkolló árokban 
zöldesszürke agyagot észleltein, homokos választó-lapokkal és kevés, 
rossz karban lévő kövülettel (Ostrea, Arca).

Felsőlapugytól K felé haladva, Pánk és Lapugy között, több mé
lyebben fekvő árokban mediterrán agyag látható, míg a felületet több
nyire agyagos kötésű kavics borítja. Pánk előtt, néhány vízmosásban, 
továbbá a pánki templom felett régóta ismert, jó kövületlelőhelyek van
nak az agyagrétegekben. Azonkívül Pánk alatt a kristályos mészkövek 
és palák tömegéhez, mint parti képződés, lithotbamniumos konglomerát 
padok és lajtamészkő illeszkednek, amelyeket fiatalabb (talán szarmata- 
korú) kavics takar. Ugyanilyen kavics fedi Szelistye alatt is a mediter
rán rétegeket. Szelistyétől Kisroskányon át Mihalesdig a mediterrán ré
tegek ugyancsak tekintélyes lajtamészkőképződéssel illeszkednek az 
északon kiemelkedő andesitkonglomerátboz. Ez a hozzáilleszkedés olyan 
világosan partjellegű, hogy a lajtamészkő fáciesbeli jellegét is tekintetbe 
véve, erős kétségeim vannak az iránt, hogy a felsőmediterrán-rétegek 
itt az andesitkonglomerát alá nyúlhatnának, jóllehet lankás északi 
lejtésük és az eddigi megfigyelések erre vallanak. Tekintettel arra, hogy 
egyes helyeken határozottan látható, hogy az andesitkonglomerát fedi 
a mediterrán-rétegeket (pl. Felsőlapugy és Pánk között), más helyütt 
viszont azt is láttam, hogy megfordítva áll a dolog (pl. Felsőlapugyon, 
a V. Fontinában), nem tartom lehetetlennek azt, hogy ez az andesit
konglomerát nem egyidőben, hanem megszakításokkal, többizben kelet
kezett. Nyílt kérdésnek kell a konglomerát korát most még azért is te
kintenem, mert legszorgosabb keresés mellett sem tudtam benne olyan 
zárványt találni, melyből arra lehetne következtetni, hogy az a felső- 
mediterrán-rétegeknél fiatalabb.

A pánk-mihalesdi lajtamészkő vonulat padjai majdnem szintes 
településűek- és homok, homokkő-, konglomerát-rétegekkel, sőt helyen
ként vékony tufa-közbetelepülésekkel váltakoznak. Szelistye és Kisros- 
kány között szintén gazdag kövületanyagot sikerült gyűjtenem.

Mihalesd körül a neogén-öböl véget ér, hogy kristályos paláknak 
(phyllitnek) és krétakorú homokköveknek adjon helyet.

Felsőlapugytól nyugatra folyvást mediterrán-rétegek közt haladunk, 
amelyekben azonban itt kövület úgyszólván alig van. A Felsőlapugy 
mellett emelkedő Dealu Petrisului tömege kristályos mészkő, tetején 
pedig kavicsot találunk. E mészkőrög ÉNy oldalához kis, különálló ande- 
sitkonglomerát-folt illeszkedik, amely szintén egyike azoknak az előfor
dulásoknak. melyek a felsőmediterrán-rétegeknél valószínűleg fiatalabbak.

Kavicsfolt van a D. Prunilec 360 m magaslatán és a D. Siesului 
közel ÉD. irányú gerincének a déli részén, a megyehatár közelében is.
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Tovább északfelé, Ohábánál, a Yalea Popi-nak nevezett vízmosás
ban találtam ismét több kövületet. Itt javarészben zöldesszürke vagy 
feketés, vékony homokerekkel váltakozó agyag fordul elő.

A Yalea Popi felső részében, továbbá a D. Tiesului és a Gurbán 
árkaiban, vízmosásaiban kvarckavicsnak nyoma sincs. Itt a tetőket nem 
is fedi kavicstakaró.

Ohábától tovább ÉNy felé, egészen Holgyáig, jobb kövületlelőhelyet 
nem találtam, itt azonban ismét lajtamészkőképződéssel és hatalmas 
kavicstelepekkel találkozunk.

Rendkívül érdekes és tanulságos a lapugy kosteji neogén-öböl északi 
partja Kostej-Nemesest felett. Itt a Valea Zemini, Y. Jepi, V. Skurt-yi 
és V. Tronyesza nevezetű, nagyjában ÉD irányú völgyek kitűnő bete
kintést nyújtanak a mediterrán-rétegek partviszonyaiba. A lajtamészkő 
itt is nevezetes szerephez jut s az alatta levő rétegek több, jó kövület
lelőhelyet szolgáltatnak. E völgyek szelvényei — az itt előforduló idő
sebb erupciós kőzetek révén — behatóbb tárgyalást igényelnek s így köz
lésüket mellőznöm kell.

A lapugy-kosteji öböl bejárása közben természetesen a környező 
magaslatokat is figyelembe kellett vennem, mely alkalommal különösen 
felköltötték érdeklődésemet azok a helyenként nagy kiterjedésű és néhol 
eléggé vastag (néhol 2— 3 m) kavicstelepek, amelyek — mint láttuk — 
elszórt foltok alakjában a felsőmediterrán-rétegekre települten is elő
fordulnak, de amelyeknek sokkal nagyobb elterjedését konstatáltam, a 
bejárt neogén öblöt körülvevő magaslatokon. A déli oldalon különösen 
a D. Mutu, a V. Salamon, a D. Abuci gerincének északi része s a D. Peri- 
lor e kavicstakaró hordozói, míg az észak felől emelkedő hegyek közül 
a D. Vulcanului, D. Fatilor, D. Moscenilor és különösen a Tyej feletti 
magaslatok andesitkonglomerát tömege szolgál e kavicsok fekvőjéül. 
A tengerszín feletti magasság, amelyre ezek a kavicsok felfelé követ
hetők, aránylag igen tekintélyes, mert pl. a Felsőlapugytól délre emel
kedő kristályos hegytömegben a V. Zenogi alatt egy kis foltot 800 m-en 
felül találtam.

Sajnos, ebben a kavicsban kövület nem található s így korát 
egyelőre biztosan meg nem állapíthatjuk. Sztratigráfiai helyzetét és az 
analógiákat tekintve, egyelőre feltételesen a szarmata emeletbe (?) utal
hatjuk azt.

Ugyancsak nagy kiterjedésű kavicstelep illeszkedik Kostejtől keletre 
Fintoágig, sőt kis megszakítással tovább (majdnem a Marosig), a medi
terrán rétegcsoporthoz, mely alatt utóbbi valószínűleg tovább folytatódik 
kelet felé. Ennek a bizonyságául több kisebb mediterrán-folt kibukka- 
nása, valamint egy kb. 3 km hosszú, keskeny partszegély szolgál Fintoág
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körül. Utóbbi egy véletlen, szerencsés körülmény folytán Fintoágtól 
ÉNy-ra egyik szűk mellékvölgyben igen jó feltárásnak örvend. Itt ugyanis 
szénnyomokat talált az odavaló lakosság, s ennek következtében két — 
egyébként jelentéktelen *— kutató vájatot készítettek. Ezek azután tiszta 
képét adják annak, hogy az északról partként kimagasló andesit-töme
gekhez felsőmediterrán agyag és homok (ebben van a jelentéktelen lignit- 
telep), andesitlufa és e felett kvarckonglomerát, kavics, meg homok 
illeszkednek. Az andesittufa alatti mediterrán-rétegek közé egy ostrea- 
pad (Ostrea gingensis) települt, amelynek fajokban szegény, de egyé
nekben hihetetlen gazdag faunájából sokat gyűjtöttem.

*

Feladatom első, nagyobb részével ily módon elkészülve, néhai 
P ethő Gyüla területére, Borossebesre utaztam, ahová azonban — mint
hogy a lapugyvidéki gondos gyűjtésre az időt nem kíméltem — csak 
augusztus 24-én érkeztem meg. Itt a szarmata emelet sztratigrafiai és 
és faunisztikai viszonyait volt alkalmam bőven tanulmányozhatni.

A Borossebes mellett emelkedő Verfu Plesiu lábán, Borossebes és 
Govosdia közt hatalmas feltárásban látható a szarmatakorú cerithium- 
mészkő, amely 19—30°-kal DNy-felé dől. A kövületek eléggé jókarban 
levő kőmagvak. A mészkő pados rétegei között itt-ott meszes márga- 
rétegecskék lépnek fel. A cerithiummészkövet pannoniai (pontusi) agyag 
fedi. Tovább, Govosdiánál, a falu felett régi, elhagyott [nagy mészkő
bánya látható, amelynek kb. 5 m magas feltárásában 23 réteget tudtam 
megkülönböztetni. Ezek közül azonban csak 6 rétegben találtam kövü
letet. A mészkő padjai itt nagyon lankásan (5 — 10°) ÉK-felé dőlnek. 
Ha ezeket a dőlési viszonyokat kiegészítjük a borossebesi uradalmi 
mészkőbányában tapasztaltakkal, akkor a hypersthenandesitre települt 
szarmata mészkövek itt lapos szinklinális képében állnak előttünk, 
amelynek a mélyedését pannoniai (pontusi) rétegek töltik ki. Utóbbiak
ban Pethő kövületeket is talált. A govosdiai mészkőbánya északi felében 
kis, alig 25—30 cm-nyi vetődés észlelhető, világos jeléül annak, hogy 
a tektonikus folyamatok itt a szarmata korszakasszal még nem ér
tek véget.

Borossebestől délre, a Buttyin közelében emelkedő Petrinyásza- 
hegy északi oldalán lévő 238 m magaslaton az andesitet szintén ceri- 
tliiumos mészkő fedi. Ugyanezen hegy délnyugati lejtője körül néhány 
kimeredező mészkőszirtben igen szép héjas kövületek (Tapés, Trochus 
stb.) gyűjthetők. Tovább délfelé a hegynyergen, a szarmata képződ
mények nem láthatók, a 283 m magaslat körül azonban ismét elő
tűnnek.
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Kiszindia község felett, a V. Súgói ÉNy mély határárkában (ott, 
ahol Pethő említi), ráakadtam azokra a mészmárgarétegekkel, homokkal 
váltakozó mészkőpadokra, amelyek között apróbb és öregebb szemű dia- 
gonális rétegzésű kavicsréteg látható; ezt is ismerte már P ethő. Kövü
letek kőbelei elegendő számban gyűjthetők ezen a helyen is.

A V. Súgói Ny lejtőjén egy Ostrea-pad lehet a mészkőpadok 
közt, mert itt igen sok kimállott 0. gingensis sarmatica — többnyire 
csak cserepek, töredékek — található.

Új, nevezetes szarmata-lelőhelyet fedeztem fel Kiszindia déli széle 
felett; ahol a volt Richter-féle malomtól kissé felfelé haladva, a réteges 
palás andesittufapadokban gyönyörű héjas kövületek (Cerithium, Cár- 
dium , Tctpes, Ervilia, Melanopsis stb.) gyűjthetők. Váltakozva lazább és 
szilárdabb tufarétegeket észleltem itt; az alsó rétegekben helyenként 
igen sok a kövület, de ezek többnyire porhanyók és érintésre szétmál- 
lanak. Egy helyütt azonban a fehéres tufában szürkésfekete, héjas kövü
letekre akadtam, amelyek igen jó karban vannak. Feljebb kövület nincs 
és itt a tufarétegek aprószemű, kavicsos, homokos rétegekkel váltakoz
nak. A kiszindiai vasúti kitérő felett a tufában kb. 20—25 cm vastag 
obsidián-réteget észleltem.

Tovább délnek, a Pajsán falu felső szélétől Ny-felé nyíló völgy 
felett a Verfu Csetroj DK lábánál az andesittufában szénnyomok mutat
koznak. A rétegkomplexus, mely 23h irányában 8- 10° dőlést tüntet 
fel, következő szelvényt tárja elénk:

Alul kb. 6 m-re feltárt szürke tufa van andesitzárványokkal, helyen
ként nagyobb zárványok egész rétegekben);

e felett kb. 200 cm kénzárváovokat tartalmazó sárgásbarna tufa;
felette 20 cm feketés, vasvegyületektől átitatott tufa ;

« 300 « világosszürke, andesitzárványos tufa;
« 80 « tufás szén (lignit);
« 100 « finomszövetü tufa;
« andesit-(konglomerát-) bércek.

Ebben az érdekes szelvényben, mely, úgy látszik újabb keletű, 
(Pethő legalább nem említi), egy félméteres vetődést észleltem 42° alatt 
K-felé.

Szénnyomokat találtam a Csetroj-hegytől északra is, a Pajsán tói 
Ny-felé nyíló völgy (Pareu Onkului) első déli mellékágában. Pethő em
líti, hogy Kiszindia határában, a Valea re mentén két helyütt található 
cerithium-mészkőfolt, az egyik balra a Dealu Cisora alatti kis domb 
É lejtőjén, jobbra pedig a V. Határ gerince alatt a 285 m-rel jelzett 
tető DNy szélén s az alatta nyíló ÉK-DNy irányú szakadékban, ahol ő
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típusos szarmata-kövületek társaságában Helix turonensist talált. Előbbi 
helyet megtaláltam, az utóbbi mészkőfoltra azonban a leírás után sehogy- 
sem tudtam ráakadni.

*

Szeptember 13—18. között Felménesen és Kresztaménesen ismét 
mediterránban dolgoztam. Itt — a sztratigrafiai viszonyok pontosan 
meg lévén állapítva — főleg a gyűjtésre fektettem súlyt és sikerült i& 
mind a két helyről igen gazdag, becses anyagot szereznem, amely bizo
nyára sok új adattal fogja e nevezetes kövületes tufák faunájának az 
ismeretét gyarapítani.

Felménesen a templomdomb rétegei szolgáltatták a legtöbb kövü
letet, míg Kresztaménesen egyrészt a P. Dimbuleulujban (a temető mellett) 
heverő meszkődarabok szétverése által nyertem kövületanyagot. Feltárás 
nincs, minden benőtt már azóta, hogy L óczy itt járt, s így a gyűjtött 
kövületek jobbára a véletlennek köszönhetők. Futólagos megtekintés* 
után úgy látom, hogy ez a mészkő, amely igen sok rákmaradványt és 
Strombust tartalmaz, kb. annak a szintnek Lés fáciesnek felei meg, 
amelyet Felsőlapugyon, a Pareu Muntyán strombusos rétegei képvisel
nek. Még érdekesebb lelőhely van a falu alatt a Pareu Osicivel szem
közt egy kis patak martjában, ahol csillámpala felett 180 — 200 cm vas
tag meszes, homokos kötőanyagú ostrea-pad látható, helyenként gazdag 
makro- és mikrofaunával. Efelett másfél méter homok, majd pedig 
60—80 cm kavics következik kövületek nélkül.

Szeptember 19-én Meny házára tettem kirándulást, hogy ott Szón- 
tagh Tamás dr., kir. tanácsos, aligazgató úrtól biharmegyei teendőimre 
nézve irányítást nyerjek.

Ezután még néhány kisebb kirándulást végeztem Borossebes kör
nyékén egyes szarmata mészkőfoltok megtekintése végett, így a kiszin- 
diai Valea Huresiuba s a Buttyin melletti Padurea la Barda nevű 
erdőrészbe.

Szeptember 26 —27-én kedvezőtlen időben meglátogattam Laáz 
szarmatakorú kövületes andesittufáit, melyeknek gazdag faunájáról P ethx> 
már megemlékezett.1

Működésem befejezéséül még a biharmegyei Királyerdőbe, Bukor- 
ványra és Drágcsékére tettem kirándulást. Az előbbi hely templomával 
szemközt, az Oszoj Petricsel keleti lejtőjén s az alatta húzódó vízmosás-

1 Itt azokat a tanulságos, kövületes pontusi rétegeket is megtaláltam, amelyek
ből P ethő a M e lá n ia  E s c h e r i  kőbeleit említi. Magam is  gyűjtöttem ezekből, de alig  
kételkedem benne, hogy ez az alak a M . V á s á r h e ly i i  formakörébe tartozik.
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bán gastropodás, foraminiferás, oolitos cerithium-mészkövet találtam. 
Efelett kvarchomokkő, majd pedig eléggé nagy kiterjedésű konglomerát 
következik, amelynek túlnyomó részét sötétszürke, calciteres, kövület
tartalmú mezozóos mészkődarabok és kvarc meg kvarcit teszik.

Drágcsekétől keletre, a Culmea nevű 284 m dombra vezető ú 
déli oldalán, az árokban kb. 8 — 10 m vastagságban feltárt szarmata- 
rétegeket vizsgáltam. A szelvényben alul agyag látható, felette pedig 
homok- és kavicsrétegek váltakoznak. Ezek igen sok szép, héjas kövü
letet (Cerithiiim, Cardium, Natica, Pleurotoma, Helix stb.) tartal
maznak.

*

Ez volt az 1909. évi nyári munkám során az utolsó kirándulás. 
Október lévén már, az idő előrehaladottságára való tekintettel tanul
mányaim folytatását az igazgatóság beleegyezésével elhalasztottam.


