
12. A Kodru-Móma mezozoos területe.

(Jelentés az 1909. é v i geo ló g ia i felvételekről.)

Dr. Szontagh Tamás, dr. P álfy Mór és E ozlozsnik Pál je lentése.

Az 1909-ik évben feladatunk volt a Kodru- és Mómahegység 
mezozóos területének átnézetes bejárása. E területet még bőid. Pethő 
Gyula vette volt fel, de korai halála annak feldolgozását lehetetlenné 
tette. A 19. öv XXVI. rov. Ökrös jelű lapon, amely magába foglalja a 
Kodruhegység legnagyobb részét, a fel nem vett foltokat kiegészítette 
és részben reambulalta dr. B öckh H ugó és ez a térképlap meg is jelent 
a m. kir. földtani intézet kiadásában. B öckh jelentését erről a m. kir. 
földtani intézet 1903. évi jelentésében találjuk.

Az ökrösitől délre eső lapot az 1904. évben dr. P app Károly ream- 
bulálta és a Menyháza környékén a mezozoikum kifejlődését az 1904. évi 
jelentésében tette közzé.

Munkánkat északon a Fekete-Körös völgyében kezdettük meg 
augusztus hó elején és a Kodru gerince mentén dél felé folytattuk, 
majd átmentünk a Vaskóh-kimpi mészkőterületre és szeptember hó végén 
Menyházán végeztük be.

Működésünk e szerint a 19. öv, XXVI. r. Ökrös, 19. öv, XXVII. r. 
Belényes, 20. öv, XXVI. r. Borosjenő—Butyin és 20. öv, XXVII. r. 
Vaskóh—Nagyhalmágy jelű térképlapokra terjedt ki.

A bejárt terület geológiai viszonyait, mellőzve itt úgy a dombor
zat leirását, mint az előző vizsgálók adatainak ismertetését, a követ
kezőkben foglaljuk egészen röviden össze:

G eológia i v iszon yok .
A Kodru-hegység mezozóos képződményei között triász- és jura

korú képződményeket ismertünk fel, amint azt az eddigi vizsgálatok is 
megállapították. Együttes bejárásaink alkalmával sikerült az egyes rétegek 
sztratigráfiai viszonyait — azt hisszük — véglegesen tisztázni, bár az
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egyes rétegek közelebbi korának pontos megállapítását csak akkor 
tehetjük meg, ha az eléggé gyakori, bár nem mindig jókarban levő 
kövületeket meghatároztuk.

A mezozóos képződmények legalsó rétegeit esetleg a Moma- 
hegység aljában, Kalugyertől délre kereshetjük, ahol olyan palák is 
fordulnak elő, amelyeket talán a werfeni palákhoz sorozhatunk, de az 
sem lehetetlen, hogy ezek a permi rétegek legmagasabb szintáját kép 
viselik.

A terület legnagyobb részén szürkeszínű dolomitból állnak a leg
mélyebb rétegek, amely közé gyakran sárga, meggy vörös és szürke, só
savval nem pezsgő agyagpala települt. Hogy nem ilyen palaréteg-e ezen 
dolomitréteg legmélyebb szintje is, azt biztosan felismerni nem sikerült.

A szürkeszmű dolomit fölött fekete mészkő (guttenstein mészkő) 
következik, amelynek úgy az alján, mint közéje fcelepülten gyakoriak 
sárga, meggyszínű, ritkábban szürkeszínű agyagpalák és agyagmárgák, 
amelyekben több helyen Encrinites nyéltagokra s kagylólenyomatokra 
akadtunk (ezek között különösen kiemelendő egy Daonella lommeli 
WissM.-ra utaló töredék), sőt ezen rétegből kikerült két ammonites is, 
melyek közül egy Nemit esnek bizonyult, míg a másik lenyomat Trcichy- 
cerasvvb emlékeztet. Eszerint ez a réteg a középső triász ladini emele
tébe volna sorolandó.

A fekete mészkő fölött fehér, ritkábban vörösszínű cukros, meszes 
dolomit következik, amelyben kövületnek nyomára sem akadtunk. 
E cukros dolomit között már alig találni palaréteg települést.

A cukros dolomit fölé világosszürke színű, de néha vöröses mész- 
kövek települnek, amelyekben nem ritkák a kövületnyomok, de amelye
ket meghatározható állapotban kifejteni csak ritkán sikerül. Ezt a 
mészkőréteget a Kodru-hegy vonulata mentén a felszínen csak kisebb 
kiterjedésű és főleg világosszürke, alárendelten vörös mészkövek kép
viselik. Nagyobb az elterjedése a Yaskoh-kimpi fennsíkon, ahol a világos- 
szürke meszek mellett igen tekintélyes szerepet játszik a vörösszínű is. 
A Kodru-hegység oldalán e mészkő gyakran tartalmaz nagy kagylókat, 
melyeket azonban csak kevés helyen tudtunk meghatározható állapotban 
kiszabadítani. Ennek szabályos szívalakú átmetszete annyira jellemző, hogy 
annak alapján is sikerült a helyszínén az egyes előfordulások egymás
hoz való tartozását kimutatnunk. Ezt a szívalakú kagylóátmetszetet több 
ponton megtaláltuk a Vaskóh-kimpi területen is, amelynek triászkora 
L óczy, B öckh János, P ethő és P app Karoly gyűjtéseiből és meghatáro
zásaiból kétségtelen. A vaskóhi mészköveknek sztratigrafiai helyzete is 
ugyanaz, mint a Kodru szívalakú kövületeket tartalmazó meszének, 
amennyiben a fekíijében a cukros meszes dolomit es a fekete mészkő
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itt is megvan Kalugyer táján. A Fenesi Nagypatak felső részéből egyéb 
kagyló is előkerült.

A világosszürke és vörös triászmészkő felett homokkövekből, palák
ból és sötétszürke, gyakran homokos, kavicsos mészkövekből álló réteg
komplexus következik, amelyet a vaskóhi területen már biztosan kimu
tatni nem sikerült.

Ennek a komplexusnak legmélyebb szintáját szürke vagy sárgás
színű agyagpalák és vele váltakozó sárgaszínű, durva, csillámos homok
kövek, ritkábban kemény, a permi homokkövekhez némileg hasonlító, 
de a legtöbbször meszes homokkövek képviselik, amelyek olykor még 
konglomerátumosba is hajlanak. Közbetelepülten azonban már a réteg
komplexus alján is előfordulnak a korállokat tartalmazó sötétszürke 
mészkőrétegek. E mészkőrétegek felfelé mindinkább gyakoriakká válnak 
•és igen sokszor zsúfolva vannak kövületekkel, különösen brachiopodák- 
kal, amelyek mellett még korállok, Pectenek gyakoribbak, de Menyháza 
környékén ammonitestöredékeí és Grypheák is előfordulnak benne. Az 
a réteg ez, amelyet L óczy, Pethő és kezdetben P app is a liászba soroz
tak. E komplexusban nemcsak a mészkövek, hanem még a közbetele
pült homokkövek is tartalmaznak kövületeket.

E sötétszürke brachiopodás mészkőre az egész Kodru-hegység 
mentén mindenütt, s így Menyháza környékén is, uralkodólag vörös
színű itt-ott vasoolithos mészkőréteg települt, rendszerint csekélyebb 
vastagsággal. Ez a réteg szintén igen sok kövületet, különösen brachio- 
podát tartalmaz, de előfordulnak benne még Pectenek, Belemnitesek 
és ammonitesioredekek is. A vörösszínű mészkő mellett gyéren ebben 
a rétegben is előfordul világosabb és sötétebb szürke is, de ez egészen 
alárendelt. Ennek a rétegnek dogger-korát dr. B öckh H ugó mutatta ki.

A vörösszínű mészkőréteg felett következő rétegcsoport az előb
biektől már nagyon különböző petrográfiai kifejlődést mutat. Ez a réteg
csoport ugyanis főleg többé vagy kevésbbé meszes agyagpala-rétegek 
váltakozásából áll és csak legmagasabb pontjain találunk közbetelepült 
durvábbszemű homokkő-réteget is. Az egész rétegkomplexus petrográfiai 
kiképződése még legjobban a flisre emlékeztet. Korát még nem állapí
tottuk meg.

Ezen rétegcsoportból ezideig két ammonitestöredék került ki. Az 
egyik a Sonkolyosi Nagypatakból B öckh H ugó bejárása alkalmával, a 
másikat az idén találtuk ugyanazon völgy Zímánkő nevű mellékágában. 
Az előbbit B öckh H. Harpocerasnak határozta meg és ennek alapján 
helyezte a bezáró agyagpalát a doggerbe Ezenkívül a Fenesi Nagypatak 
völgyében még több ponton Aptychusob&t is találtunk, amelyek nagyon 
•emlékeztetnek az A . lamellosiisrsL.
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Ezen rétegcsoportok közül az alsó dolomitot, fekete mészkövet és 
a felső vagy cukros dolomitot, valamint az efölött következő mész
köveket kétségtelenül a triász különböző osztályaiba kell helyeznünk. 
Az efelett következő homokkő és közételepült sötétszürke mészkő, leg
alább részben, a liászt képviseli; felsőbb szintája azonban talán már 
átmehet esetleg a doggerbe is. Ez már annyival inkább valószínűnek 
látszik, mert a sötétszürke brachiopodás mészkő nincsen teljesen éles 
határral elválasztva a felette következő vörösszínű mészkőtől, amelyet 
mindenesetre a doggerbe kell helyeznünk. A legfelső szintájat képviselő 
agyagmárga és homokkő talán már a felső jurát képviseli, de mélyebb 
része, ha a B öckh H. értelmezését elfogadjuk, még a doggerbe is tartozhatik.

T ektonikai v iszonyok .
A Kodra mezozóos képződményeinek tektonikájáról egyelőre még 

csak keveset óhajtunk közölni és a következőkben csak nehány rövid 
megjegyzésre szorítkozunk.

A mezozóos képződmények, illetve a triász-dolomitok és mészkövek 
északon, a Fekete-Körös völgyének baloldalán, eléggé nyugodtan tele
pültek, csapásuk K—Ny-i és D felé dűlnek. Hasonló csapásirányt talá
lunk a mezozóoikum délibb, a fővonulattól elkülönített részén, a vas
kóin mészterületen is, de ott a képződmények már északfelé dűlnek.

Északon Havasdumbrovicától K-re húzódó, közel K—Ny-i erős 
tektonikai vonal, illetve öv mentén a kelet-nyugati csapás hirtelen meg
változik és megváltozik ezzel az egyes vonulatok iránya is és többé- 
kevésbbé észak-délivé válik. Innen délfelé a vonulatok iránya megegyezik 
a Kodra gerincének irányával és a vonulatok annak mentén hullámosán 
hajtogatva futnak le délfelé, uralkodóan keleti dűlés mellett. A Kodra 
gerincének a keleti lejtőjét annyira fedi mindenütt a permi törmelék, 
hogy a permnek és a mezozoikumnak egymáshoz való viszonya sehol 
sem tanulmányozható. Szembeszökő jelenség az, hogy a mezozóos vonu
latok, különösen az alsó dolomit, fekete mészkő, felső dolomit, sőt még 
a triaszmészkő vonulata is, amelyek a Kodra perméhez közel esnek, 
lefutásukban nagyon gyűröttek, össze vannak törve és pl. Menyháza 
környékén — amint azt a menyházai fúrás kimutatta — reáborultak a 
fiatalabb képződményekre. A Kodra permgerincétől keletfelé távolodva, 
a vonulatok mindjobban kisimulnak, kevésbbé gyűrődöttek es csak gyé
rebben tűnnek elő rajtuk nagyobb zavarodások. A Fenesi Nagypatak 
jobboldali gerincen az agyagmárga-homokkő rétegekre határozottan rá- 
települten perm következik. Ezt mutatja az a körülmény, hogy az agyag
márga a gerincen áthúzódik a Tarkaicai-patak bal mellékvölgyeibe, míg
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2b perm a mellékágak közötti gerinceken olykor egészen a vízválasztó 
gerincig felemelkedik. A perm rátelepülését az agyagmárgára kétségte
lenné teszi végül az az észlelés, hogy a Tarkaicai-patak alján egy helyen 
a perm alól előbukkan az agyagmárga, amelyben egy rossz belemnites- 
töredék is előfordult. Ezen permvonulat északon ott kezdődik, ahol az 
említett kelet*nyugati irányú tektonikai vonal van, de a reátelepülés 
<ísak a Fenesi Nagypatak gerincén ismerhető fel biztosan. Délfelé egé
szen a monyászai völgyig követhető, még pedig úgy, hogy a perm rá- 
települése a képződmények településéből majd mindenütt felismerhető.

A Fenesi Nagypatak és Tarkaicai-patak gerincétől keletfelé egeszen 
Belényes-Vaskóh tájáig, a hegység szélére települt harmadkori képződ
ményektől eltekintve, túlnyomó részben a perm borítja a területet, csak 
a Tarkaicai patakban és attól délre találunk egy mezozóos foltot, amely 
onnan délfelé átnyúlik a Yaratyek-patak völgyébe is. Ezen foltban is 
szépen lehet látni a Gurgujáta környékén, hogy a Gurgujáta perm- 
kvarcitból álló gerince rajta fekszik a mezozóos képződményeken. Dél
felé ellenben szabályosan települ a permi képződményekre.

Menyházától keletre, a mezozoikum déli szélén, a mezozoikum 
különböző vonulataira szintén rátelepül a perm. Ez a rátelepülés a 
különböző képződmények határvonalain kívül a menyházai márvány
bányától délre, a patak balpartján kézzelfogható, amennyiben itt vilá
gosan látható, hogy az alul fekvő és délfelé dűlő sötét liász(?) mészkőre 
a permkorú diabastufa szintén déli dűléssel mintegy 30° alatt reátelepül.

*

Ennyiben akartuk közölni bejárásunk eredményét. A rétegek pontos 
korának meghatározása az összes eddig gyűjtött és a mi bejárásunk 
alkalmával is eléggé nagy számban talált, de hosszadalmasabb előkészítést 
igénylő kövületek meghatározása után a hegység reánk bízott monografikus 
feldolgozásának lesz a feladata. Ennek van fenntartva a hegység tekto
nikájának részletesebb vázolása s az egyes tagok geológiai jelentőségé
nek értelmezése is, mely munkát a Bihar-hegység jövő évben terve
zett átnézetes bejárása előreláthatólag számos kiegészítő adattal fogja 
gazdagítani.


