
7. A Sztrimba környékének geológiai viszonyai.

(Jelentés az 1910. évi országos felvételről.)

Dr. Papp K ároly-íóI.

L óczy L ajos egyetemi tanár úr, mint ,a m. kir. földtani intézet 
igazgatója, 1910. május hó 30-án kelt 205. számú rendeletében azzal bízott 
meg, hogy a Maros-Kőrös közének krétakorú flis-zónáját tanulmányoz
zam. E célból mellém rendelte Pantó D ezső m. kir. bányasegédmémök 
úrat is, aki azonban katonai fegyvergyakorlatra lévén behíva, ezen a 
nyáron a fölvételekben részt nem vehetett.

Minthogy a krétakorú rétegek egységes tanulmányozása szempont
jából szükségesnek látszott, hogy a Kőrös-Miaros közének távolabbi ré
szeit is megismerjem, ezért ezen a nyáron a Eebórkőrös forrásvidékének 
tanulmányozásával kezdtem föladatomat. Tanulmányaim kezdetén abban 
a szerencsében részesültem, hogy augusztus hónap 3— 8-ika között még
látogatott L óczy L ajos igazgató úr, akivel együtt ötnapos kirándulást 
tettem a Sztrimba-hegy félreeső vidékére. Ez a terület a Fehérkőrös for
rásvidékén négy katonai lap csücskén, Brád és Vidra között van, ahol 
dr. Pálfy  Mór, R ozlozsnik  Pál urak és az én régebbi geológiai föl
vételeim találkoznak. Mondhatom, hogy ez a vidék geológiailag a leg
komplikáltabb területek közül való, ahol kicsinyben a Bihar és a Pojána 
Ruszka hegység összes tektonikai problémái előtűnnek, s ahol csak L óczy 
L ajos igazgató úrnak éles Ítélete s nagy tapasztalata világíthatja meg a 
júra s kréta között levő zűrzavaros viszonyokat. A  Sztrimba környékének 
igen érdekes, de kissé misztikus problémáját eddigelé zavarta az, hogy 
ezt a hegyet három oldalról támadtuk meg, nevezetesen keletről dr. Pálfy 
Mór főgeológus úr, északról R ozlozsnik Pál m. kir. geológus úr és 
délnyugatról csekélységem, azonban a régebben szokásos módszer szerint 
teljesen különállóan, és hogy hozzátegyem: különböző felfogással. Közös 
bejárásokkal az eszméket nem tisztázhatva, a négy katonai lap találkozá
sán egy nagy kérdőjel maradt. Ezt a kérdőjelet eltűntetni L óczy L ajos
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igazgató úr hivatott, s az ő kutatásai fognak majd világosságot deríteni 
a júra- és a kréta-rétegek sztratignafiájára és tektonikájára.

A  zavarok főforrása eddigelé az volt, hogy nyugat felől az alsó s 
felső kréta el volt különítve, keletről ellenben az egész kréta-homokkő te
rület mint felső kréta szerepelt. Ezért a régebbi felfogás szerint a Sztrimba 
környékén csak júrakorú mész és felsőkrétakorú homokkő volt kitüntetve, 
míg most L óczy L ajos igazgató úr tanulmányai alapján egészen vilá
gosan előtűnik, hogy a Sztrimba környékén meg van a júrakorú mészkő, 
az alsó krétakorú meszes homokkő (prihogyesti pala), a középkréta ho
mokkő s a felső krétakorú palás homokkő.

Ezen viszonyoknak részletes megvilágítása a monografikus feldol
gozás feladata leend, e helyütt csupán vázolom a megtett úton észlelt 
viszonyokat.

Dr. L óczy L ajos igazgató úrral a félreeső hegységbe lóháton in
dúltam Brádról. A  Fehérkőrös folyása mentén fölfelé északnak haladtunk 
a melafirtufák között, Mihalény falú felé. Itt mintegy 330 m tengerszint 
feletti magasságú szinten világosan látszik, hogy a melafirtufákra a felső
krétakorú palás homokkő telepszik. A Fehérkőrös elágazásán, ott, ahol 
a brád-abrudbányai országút keletnek fordúl, a cigánytanyával szemben 
a felső krétakorú palás homokkő 7h 5° felé 35 fokkal keletnek dűl. A  kő
fejtőben növénylenyomatokat gyűjtöttünk. Yálea-Szátu felé menve, foly
tatódik a felső kréta homokkő nyugodt településben. A  váleaszátuluji 
templomnál konglomerát-padok következnek. A  blezsenyi templomtól 
(381) kissé északra kezdődik a gyűrődött kárpáti homokkő, mellette a kö- 
zépkrétabeli meszes homokkő. Yálea Krizsuluj déli részén a melafirtufá- 
ban júrakorú korálos m észrögöket találtunk. A  térkép határán Válea 
Krizsuluj falú völgy ében alul kárpáti homokkövet 30° délkeleti d ülésben 
mértünk, s rajta telepedve találtuk a szürke szirtes mészkövet. A  Yálea 
Strimbi baloldali első árkában júrakorú (?) korálos mészkövet láttunk, 
amely a malom táján rajta ül a kárpáti homokkő vön. A  mészkőrögön szép 
karr-képződés látszik. A  Putini kereszt táján a kárpáti homokkőben 
chondrites lenyomatot találtunk, nem messze a melafirtufa határától. A  
kereszttől nyugatra granodiorit-deik mintegy 20 méter széles sávban töri 
át a kárpáti homokkövet. Innét kárpáti homokkövön haladtunk fölfelé 
egész a Sztrimba tövéig, amelynek déli lejtőjén 6 C° hideg víz tör elő a 
mészkőből; ez a forrás másodpercenkint mintegy 30 liter vizet szolgáltat, 
és közvetetten a mészkő alatt a kárpáti homokkőből fakad.

A  Sztrimba gyönyörű mészkőszirtje azért igen fontos, mert a mészkő 
alatt sehol nyoma nincs a melafir- vagy diabáztufának, hanem a mészkő
fal a palás kárpáti homokkőből emelkedik ki. A  Sztrimba ormát teljesen 
körülveszi a sötét palás kárpáti homokkő, olyanféle kőzet, mint a Kőrös
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bánya körül elterjedt u. n. prihogyesti pala, azonban konglomeráttal és 
homokkővel váltakozva.

A  Sztrimba 1154 m orma júrakorú mészkő, amelynek padjai 2h 10°
csapásban délkelet felé dűlnek. A gyönyörű mészkőszirt hátát dolinák 
tarkítják. A  mészkő hasadásai 21h 10° felé irányúinak. A mészkőhegy 
déli részén 5h csapásban meredek dűlésű sziklák mereszkednek. A mészkő
padok általában délkelet felé dűlnek. A  Sztrimba júramószkő-háta tehát 
határozottan azt a képet láttatja, mintha az egész mészkőrög az erősen 
gyűrött kárpáti homokkövén ülne.

A  Sztrimbától északra levő 1103 m magas Plotun egészen más korú 
mészkőből áll.Már messziről feltűnik az apró mészkőtömbökkel borított 
oldala, amelynek mész-szirtjei nem egyebek, mint a kárpáti homokkőnek 
egyes kiemelkedő meszes padjai. A  gyűrődött .sötét krétakorú palákon a 
meszes kárpáti homokkő padok északi dőlésben települnek. A  Plotuntól 
északra nem messzire van az autochton kristályos mészkő, ez az ősi hegy
ség, amelyet .a Nagy Bihar déli peremén itt értünk el először. Az ősi 
mészkőhegység déli peremen, a Porkarin tanyan ránk esteledve, megszáll
tunk. A  tanyától másnap lejőve, egész világosan láthattuk, hogy a kris
tályos mészkőn 60° délkeleti dőlésben gosaui márga települ. A  soniesti 
tanyánál levő mészkő pedig ugyanaz az alsókrétakorú mészkő, mint a 
melyet a Plotunon láttunk. Ezután a Fehérkőrös eredetét kerestük föl. A 
forráspatak a kristályos mészkövet harántolja, amelynek padjai 5 felé, 
tehát keletnek dűlnek 45° dűlésű lapokban, majd a nagy völgy elágazás 
előtt 45° nyugati dűlésű padokat mértünk. A  lovakat a hegytetőn át előre 
küldve, L óczy tanár úrral gyalogosan haladtam a vadregényes völgyben. 
Mintegy 5 km hosszúságú útvonalon jártunk a kristályos mészkő-zónában 
a vadpatak árkában. Fáradságos ugrálások után mintegy 3 órai küzkö- 
déssel értük el a Fehérkőrös eredetét. Ott, ahol a gyalogösvény a tetőkről 
lejövet keresztezi a völgyet, az ösvénytől kissé északra van a Fehérkőrös 
forrása, a fővölgyi ároknak délnyugati oldalán. Az oldalárokból mintegy 
5 m magas vízesésen át ömlik le a víz, amelynek mennyiségét 1910. aug. 
hónap 6-án másodpercenkint 2 hektoliterre becsültem. Ezt az Izvort tart
ják a geográfusok a Fehérkőrös forrásának. A  forrástól észak felé azon
ban a völgy folytatódik, s mintegy 50 m-re 5 m keskeny kvarcforfir-telér 
szeli át 4h csapásban a kristályos mészkövet. Följebb észak felé mintegy 
800 m távol ismét van egy 6 m keskenységű kvarcporfir-telér, párhuza
mosan az előbbivel. Közben a kristályos mészkő 50° délkeleti dűlésű pa
dokat mutat, majd a 2-ik kvarcporfir deiktől északra 60° dűlést mértem 
]0 h felé a kristályos mészkőben. Kisimított fehér mészkő-üstök között 
haladtunk a Fehérkőrös felső árkában az abrudbánya-vaskóhi katonai 
1:75,000 lapok találkozásáig, ahol a 3-ik kvarcporfir deikot találtuk 2h 59
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csapásban, tehát szintén keresztben az árokra. Ez a kvarcporfir telér csak 
egy nyúlványa annak az összefüggő eruptív tömegnek, amely a pataktól 
északkelet felé a Prizlop tanyák alatt terpeszkedik éppen a kristályos 
mészkő és a fillit határán. A  fillitre a tanyáknál gosau-márga telepszik 
2h felé irányúló 40° dűlésben. A  967 m Prizlop tető kristályos mész üre
geiben agyagvaskő képződményeket bőven láttunk. A  Sztreutul falú felé 
vivő úton a kristályos mészkő s a gosau-homokkő határán tetemes vas
tagságú kvarcporíir-telért találtunk.

Sztreutul falúból mintegy 7 km hosszú úton átlovagoltunk a kris
tályos mészkő hegység fennsíkján keresztül Középvidrára, ahol az Ara- 
nyos-folyó völgyébe ereszkedtünk. iVz Aranyos jóval nagyobb a Fehér
kőrösnél, mindazáltal lóháton átgázolhattuk. A  középvidrai korcsmával 
szemben van a híres Csiga-hegy, amelynek acteonelláit dr. P á l f y  M ó r  
úr részletesen ismertette. Az Aranyos völgyéből északnyugat felé kirán
dultunk a Válea Szlatini nevű mellékárokba, amelynek bejáratán a fillit- 
breccsiára az acteonellás gosau-pala települ, s ezt riolit töri át, amely fö
lött tömött homokkövet, majd préselt kvarcporfirt s zöld amfibolitot talál
tunk. Nem messze a riolittól van az alsókréta korú homokkő határa.

Felsővidra felé a fillit 20°-val nyugatnak, a mészkő ellenben 45°-val 
keletnek dűl. A  kristályos mészből források fakadnak, amelyek még jelen
leg is mésztufát raknak le.

Felsővidrán, a falusi korcsma mellett, elhagyottan áll J a n k u  A v r a m  
szülőháza, emeletes, magas tetejű faépület, amelyben az oláhság kegyelete 
jeléül senki sem lakik. A  mócok hírhedt vezérének sírját, a cebei százados 
tölgyfa alatt, múlt évi jelentésem 133. oldalán fölemlítve, nem hagyhat
tam említés nélkül a szomorú emlékű vitéz szülőházát sem. Ügy ott, mint 
itt gyakran egész búcsújárások ünnepük az 1848. évi szabadságharc meg
tévedt hősét.

Felsővidráról délnek haladtunk föl a megyehatár felé, a vízválasz
tóra, ahol 1184 m magasból ismét letekinthettünk a Fehérkőrös forrás- 
patakjára, amely itt a Gyálu Krizsuluj és a Gyálu Parosita között üst- 
szerüen kiszélesedő völgyfejet láttat.

A  bulzesdi úton fölfelé haladva, nem messze Felsővidra fölött a 
gosaui márgában gyönyörű inoceramusokat találtunk. A  szelvény külön
ben keleten gyűrődött kárpáti homokkővel kezdődik, amelyet kvarcporfir 
tör át, ezen túl nyugatra rögtön a nyugodt telepedésű inoceramusos márga 
látszik, amely feküjében breccsás homokkőbe megy át, s ez utóbbi köz- 
vetetlenűl a fillitre települ, épp olyan nyugodtan, mint az inoceramusos- 
márga. A  Gyalu Parosita 1117 m hátán kristályos mészkő települ a fillit- 
hegységre, amely azonban délnyugat felé a hegylejtőn ismét előtűnik 
mindaddig, miglen a gosaui márga el nem takarja szemünk elől. Ez a
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jnárgás homokkő 10° délnyugati dűlésben települ a fillitre, itt-ott látható 
közvetetlenűl a filliten az az alapkonglomerát is, amelyet Középvidráról 
P á l f y  M ó r  főgeológus úr leírásából régóta ismerünk. A Gyálu Parosi- 
tától délnyugat felé fejövet, az úton levő 807 m kereszt előtt igen szép 
szelvényben tárúl elő -a felső kréta. Az alapkonglomerátra szenes réteg, 
erre gosaui márga települ, s ezen végűi hippurites-mészkő padok ülnek. 
Ezt a hippurites-mész rögöt dr. L ó c z y  L a j o s  igazgató úr 1874-ben fe
dezte fel, s az idén éppen azért vezetett ide, hogy akkori észle
leteinek helyességét bebizonyítsa. Mindezen felső kréta-korú képződményt 
3 helyütt kvarcporfir töri át. A  807 ponttal jelzett keresztnél hirtelen meg
változik minden, mert az eddigi nyugodt telepedésű márgás homokkövet 
hirtelenül gyűrődött palás homokkő váltja föl, kétségtelenül azonos kép
ződmény az alsó kréta-korú prihogyesti palákkal. Ez a gyűrt homokkő 
a 910 m magas Yurfu Prisacei tetőtől nagy területeken borítja a térszint, 
Ruszesty táján kvarcos kőzetekkel áttörve. Ugyanezen viszonyokat láttuk 
1909. augusztus 25-én Bulzesden, ahol R o z l o z s n i k  P á l  bemutatta ne
künk, hogy az autochton kristályos mészkőre hippurit mész s korálos 
gosaui homokkő települ. A  Pétra Bulzin 963 méter magas orma mintegy 
megismétlődése a Sztrimba szirtjének.

Ugyanis a mészkőszirt nyugati ormán kanyargó úton világosan 
látszik, hogy a 30° délkeleti dűlésű mészkőpadok *a prihogyesti palákon 
nyugszanak, vagyis hogy a nerineákat tartalmazó júramészkő az alsó 
kréta-korú kárpáti homokkövön ül. A  Pétra Bulzin déli peremén pedig 
kalciteres kárpáti homokkő látszik, amelyből 2 korálmaradványt szaba
dítottam ki. A  homokkőbe belyenkint kréta-mészkő padok települnek.

A  Pétra Bulzinról délnek a Grohoti sziklakapuhoz jutottunk, ahol 
R o z l o z s n i k  P á l  évekkel ezelőtt a júramészből igen szép ddcerasokat 
gyűjtött. Ez alkalommal L ó c z y  tanár úrral a júra mész települését óhaj
tottam tisztázni, amely azonban véglegesen most sem sikerűit. A  látszó
lagos település ugyanis a következő: alul a júra mész, erre következik a 
regenerált melafirtufa alsó krétamészkő zárványokkal, s végűi a melafir- 
tufa. Látszólag tehát a melafirtufa nem csak a júra mésznél, hanem az 
alsó krétamésznél is fiatalabb volna. Ha ellenben a régi módon a melafir- 
tufából indulunk ki, úgy a melafirtufákra következik az alsó krétameszet 
tartalmazó regenerált melafirtufa, s ezen ül a júra-mész. Ezen felfogás 
szerint tehát a júra-mész a kréta-korú regenerált tufákon (prihogyesti 
-palákon) ülne, mint több más helyütt is.

Egyszóval, a normális település sem így, sem úgy ki nem magyaráz
ható, és pedig nemcsak a Grohoti sziklakapunál, de az Erdélyi Érceshegy
ség más pontjain sem. Ezen komplikált kérdések eldöntése még igen erős 
;SZtratigrafiai s tektonikai tanulmányokat kíván a magyar geológusoktól.


