
11. Adatok a nyugat-krassószörényi mészköhegység déli 
részének hegyszerkezetéhez.

Bl\ SCHRÉTER ZOLTÁN-tÓl.

A m. kir. földtani intézet igazgatóságának utasítására az 1910. év nya
rán bejártam a nyugati krassó-szörényi mezozóikus mészkőhegységnek déli 
részét, nevezetesen azt, amely a Dunától körülbelül a Ménes harántvölgye és 
Oravicabánya vonaláig terjed. Ezenkívül több kirándulást tettem még az 
ezen vonaltól északra eső területre is, kogy a délebben észlelt földtani és 
hegy szerkezeti viszonyokat az északabbi területtel, nevezetesen T. R o t h  
L a j o s  főgeológus úr kiadott térképlapjaival és leírásával, valamint 
K u d e r n a t s c h  J . fejtegetéseivel összhangzásba és kapcsolatba hozzam. 
Az általam bejárt terület néhai n a g y s ú r i  B ö c k h  J á n o s  fölvételi területe 
volt, kitől azonban, sajnos, összefoglaló leirás —  az egyes becses fölvételi 
jelentéseken kívül —  nem maradt vissza. A  földtani-sztratigrafiai viszo
nyoknak átnézetes tanulmányozása -a múlt évben s részben ez évben T. 
R o t h  L . főgeológus úr osztályrésze volt; nekem a hegyszerkezeti viszo
nyok átnézetes tanulmányozása volt feladatom. Sajnos, a június 13-iki, 
katasztrófaszerű árvízveszedelem,1) valamint ennek a következményei: 
az útak járhatatlansága, sok helyütt a völgyek eltorlaszolása kőtörmelékkel 
és fával, valamint a későbbi szokatlan gyakori esőzések sok tekintetben 
akadályozólag hatottak munkámra, mindamellett a kitűzött feladatot si
kerüli befejeznem.

Örömömre szolgált, hogy a tekintetes igazgatóság utasítására T. 
R o t h  L . főgeologus úrhoz csatlakozhattam körülbelül két heti időtar
tamra, akitől, mint a terület rétegtani viszonyainak alapos ismerőjétől 
számos becses útmutatást volt alkalmam nyerni, mit neki e helyen is 
megköszönök. A  m. kir. földtani intézet igazgatóságától a saját kérel
mükre két heti időre hozzám beosztott V o l k ó  János tanár és M i k  
l e c k e r  R e z s ő  dr. tanár úrak fölvételi munkámban buzgón segédkeztek. *)

*) L. dr. Schréter Zo l t á n : A krassőszörényi árvízveszedelem. (Földrajzi 
Közlemények X X X V III. k. 6. és 7. füzet, 1910.
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A  hegyszerkezetre vonatkozó tapasztalataimat az alantiakban fog
lalom össze; szükségesnek vélem azonban a földtani viszonyok rövid váz
latát is előrebocsátani, miután a kettő elválaszthatatlanul összefügg egy
mással.

A) Földtani viszonyok.

I. Kristályos palák.

A  tulajdanképeni mezozoikus mészkővonulattól egyfelől nyugatra 
ÉÉK— DDNy-i irányú vonulatban találjuk szürke vagy zöldesszínű 
(chloritos) csillámpalák alakjában a kristályos palákat kifejlődve. A  
mészkővonulat közelében az É— D-i redőzésű kristályos palák uralkodó- 
lag Ny-i vagy NyÉNy-i dűlést mutatnak; alárendelten észlelhetni egyéb 
dűlést is. A  mészkővonulathoz vagy vertikális diszlokációs sík mentén 
helyezkedik, vagy rá van kissé tolódva a mezozoikumra (ill. pa leozoi
kumra). Délen a Lokva hegység kristályos pala tömege található, ettől 
északra azonban már a lesülyedt kristályos palatömeg helyét elfoglaló 
neogén-üledékek illeszkednek közvetlenül a mészkővonulathoz, de csak 
kis vonalon. Északabbra megint, bár csak keskeny sávban, a kristályos 
pala következik. Ez a vonulat Illádiától északra Oravicabányán keresztül 
Majdánig húzódik, ahol hatalmasan kiszélesedik. A  redőzés iránya itt is 
kb. olyan, mint délebben, t. i. ÉÉK— DDNy-i.

A  mészkővonulattól keletre nagy elterjedésben lépnek fel a kris
tályos palák. A  mezozoikus vonulat közelében uralkodólag fillit és amfi- 
bolit, helyenként csillámpala szerepel s uralkodó csapásirányuk ÉK—  
DNy-i. A mezozoikus mészkővonulattól KDK-re S c h l o e n b a c h  és 
B ö c k h  J. egy szinklinális lefutását mutatták ki a kristályos palákén 
belül (1. a térképmellékletet). A  keleti kristályos palavonulatra közvet
lenül rátelepszenek a mezozoikum, illetve helyenként a palaeozoikum 
rétegei. II.

II. Gránítít.

Öregszemű, vörös és fehér földpátot tartalmazó kőzet, melyben 
biotit van színes elegyrészként, de néha az utóbbit muszkovit helyettesíti. 
Hatalmas vonulatban lép föl a mezozoikus mészkővonulattól keletre. Kez
dődik a Dunánál Lyuborazsdia környékén s felhúzódik Uj-Sopot felé, 
majd északabbra a lapusniki völgyig. Ezután egy darabig eltűnik a me- 
zozói képződmények takarója alatt, majd Ponyászka körül megint fellép 
tetemesebb szélességben. Aplit- és pegmatit-telérek néhol elég sűrűn át-
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járják a gránitit tömegét, mely telérek néha szép turmalin kristályokat 
is tartalmaznak. A  gránitit igen szép, tetszetős műkövet szolgáltatna, 
azonban sajnos —  a Dunát kivéve —  távol van a közlekedési útaktól s 
azonkívül sokszor repedezett; bár kétségtelen, hogy helyenkint ép, nagy 
tömböket is fejteni lehetne.

A  gránititra mindenütt közvetlenül rátelepszenek a mezozói réte
gek; nevezetesen délen a Duna mellett a maim, Weizenried körül közvet
lenül az alsó neokom s északra is általában az alsó neokom, amelynek 
egyes, az erózió által elnyesett foszlányai több helyütt találhatók elszi
getelten a gránitit fölött. Majd tovább észak felé az alsó neokom (és 
tithon?) alatt, amint helyenként észlelhetni, a maim képződményei is 
jelen vannak; ezek települnek tehát itt közvetlenül a gránititra.

K udernatsch1) azt írja a gránitvonulatról, hogy annak kitörési 
ideje *a kréta utáni időre esett; az erupció a kréta képződményeket fel
emelte s <az érintkezés helyén metamorfizálta. Ez kétségtelen tévedésen 
alapul. Már B öcich  J. határozottan ráutalt arra s újabban T. R o t h  L. 
is hangsúlyozta, hogy a gránitit feltörése a karbont megelőző időben tör
tént, miután kavicsai a kövületekkel kimutatható karbonkorú üledékben 
már benne vannak. Az érintkezési határlap mentén pedig metamorfizálás 
nem észlelhető, mert a helyenként mutatkozó kristályos szövet mindig 
ott lép föl, ahol korállok kezdenek jelentkezni a különben kövületszegény 
mészkőben. Azonkívül a kristályos szövet olyan helyeken is mutatkozik, 
ahol a gránititnak a közelben semmi nyoma sincs. Mindezeket már B ö c k h  
J. és T. R o t h  L. megállapították, amiket a saját tapasztalataim alapján 
csak megerősíthetek.

Palaeozoíkum.

III. Felső karbon.

A felső karbon terresztrikus kiképződésben szerepel ezen a területen 
is. Elég tetemes vastagságú, konglomerátumból, homokkőből és palás 
agyagból, agyagpalából álló rétegsorozatot alkot, amelyben a szén jelen
létére utaló nyomok is vannak. Előfordul Bozovicstól ÉNy-ra a Ménes
folyó jobb partja fölött, a Zagradia nevű területen, a Kirsia Grózna alatt, 
ahonnét még kis foltban átmegy a balpartra is, amelyet T. R o t h  L. fő- i)

i) T. K udernatsch : Geologie des Banater Gebirgszuges. Sitzungsber. dér math. 
Naturwiss. Classe dér kais. Akad. d. Wissensch. in Wien. Bánd 23. 1857. Pag. 34— 35. 
(70— 71.)
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geológus úr ismertetett.1) A  nagyobbik délnyugati foltot először K uder
natsch, majd Schloenbach , Stur , Hantken  és Böckh János ismer
tették.1 2) K udernatsch (1. c. pag. 45.) és Schloenbach feltételezik, 
hogy a karbon-üledékek egy része fillit alakjában van kifejlődve, neve
zetesen a karbon-üledékek fedőjében újból fillit következik. Böckh J. és 
T. R oth L. ellenben határozottan kimutatták, hogy normális üledékek 
kinézésével bíró karbon-rétegeknek semmi közük sincs a fillithez, ez 
a karbonrétegek fölé nem telepszik, fokozatos átmenet köztük nem ész
lelhető; ellenkezőleg a fillitnek és gránitnak kavicsai benne vannak a 
karbon konglomerátumokban. Az utóbbi nézethez csatlakozom magam is, 
miután azt látom igazoltnak.

A  karbon-üledékek közelében a kristályos palák amfibólpaláin és 
fi Bitjein Ny-i (18ü) 35°-os dőlést észleltem, tehát konkordánsan alája dűlnek 
a karbon szisztémának; megjegyzem azonban, hogy B öckh J. diszkor- 
danciát tételez föl a kristályos pala és a karbon képződmények közt (1. 
Évi Jel. 1886., 142. old.). A  karbonrétegek alsóbbjai Ny-i (18h) 35— 40°-os 
dőlést mutatnak, a magasabbak nagyobb s már NyÉNy (19— 21h) felé 
hajló 65— 70°-nyi dőlést. A  rétegsorban konglomerátum, homokkő és 
szürke agyagpala sűrű váltakozását észlelhetjük. Az alsóbb rétegek közé 
egy vékony (1— 2 dm-nyi) széntelepecske ékelődik, magasabban pedig 
két ponton észleltem széncsíkokat. A  kutatás —  bár tán nem volna egé
szen indokolatlan —  nem nagyon ajánlható a kibúvások vékonysága s az 
erős dőlés figyelembevételével.

A  szóban forgó területen úgy látszik, egy kisebb, lokális felső 
karbon medencét kell feltételeznünk, amelyben annak terresztrikus kép
ződményei lerakodtak. Ez -a medence el volt szigetelve a délebbi újbánya
vidéki karbon medencétől, sőt valószínűleg a krassova-resicabányaitól is.

Kövületek, amelyek korát kétségtelenné teszik, elég gyakran for
dulnak elő az agyagos rétegekben, mint Calamites Cistii Brong., Annu- 
laria longifolia B rong., Cyatheites arborescens Schloth ., és sűrűn az 
Alethopteris Serlii B rong.

1) T. Roth La jo s : Évi jelentés 1884-ről. Földt. közi. 15. k. 1885. Térképmagya
rázat Krassova-Teregova földtani térképlaphoz, 1908.

2) K udernatsch : Geol. d. Banater Gebirgszuges. Sitzber. d. Akad. Wien 1857, 
Schloenbach : Verhandl. dér k. k. geol. Reicbsanst. 1869. P. 268, St u r : Jahrb. d. 
k. k. geol. Reicbsanst. Wien, 1870. Hantken  M.: A m. kor. orsz. széntelepei és szén- 
bányászata 1878. 34. old., Böckh J.: Évi jelent. 1886-ról.
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IV. Alsó perm* („Vörös homokkő" Kud*)

Anyaga uralkodói ag vörös és szürke homokkő, vörös és szürke 
agyagpala, alárendeltebben Szászkabánya környékén durva kvarckonglo- 
merátum, sárga kvarcit és fekete szénnyomos palás agyag.

Főiképen északon Majdán, Gerlistye táján jut jelentékeny kiterje
désben a felszínre, továbbá a stájerlaki antiklinális magvában, Oravica- 
bánya környékén alárendeltebb mértékben, majd Szászkabánya környé
kén, ahol a mezozóikus mészkőhegység Ny-i szegélyén messze délre húzó
dik hosszú, keskeny sávban. Délebbre a nyugati nagy diszlokációs vonal 
mentén még felbukkan egy-két kis foszlányban a perm homokkő, kvarcit 
és fekete palás agyag, nevezetesen a Radimna nevű völgy déli kis mellék
árkában, a Baron-völgyben s az újmoldovai Német-völgyben.

Keleten a föntebb említett zagradiei karbonképződmények fölött 
s abból fokozatosan átmenve, észlelhetni kövületmentes vörös homok, ho
mokkő és vörös agyag lerakodást, amelyet az analógia alapján szintén 
a permbe helyezhetünk. Ennek föltárását, úgy látszik, jórészt az ez évi 
felhőszakadásnak köszönhetjük, miután a régebbi szerzők ezt meg nem 
említik. Kövület aránylag gyéren fordul benne elő. T. Roth L. főgeolo- 
gus úr a natrai antiklinálisban, valamint a nyugatabbi perm vonulatban 
s északabban Nermet közelében, délebbre pedig Csiklovabánya mellett 
akadt növénynyomokra, amelyek közül a leggyakoribbak s legjellem
zőbbek a Walchia piniformis, Schloth ., W . ftliciformis, Schloth . Ódon- 
topteris obtusiloba, N a u m . lenyomatai, amelyek a szóban forgó rétegek
nek korát s helyzetét az alsó perm ben (alsó rothliegend) kellőképen 
kijelölik.

V. Triász*
A triászt Böcich János fedezte fel s írta le1) Szászkabánya kör

nyékén. A perm képződményei fölé települő fekete, bitumenes mészkőből, 
mészmárgáiból és dolomitból s az e fölött következő jóval csekélyebb 
kiterjedésű világosszürke mészkőből áll. Az alsóbb fekete mészkő fellép 
a Szászkabánya és Románszászka között levő kis nyergen, majd innét 
átcsap a völgy baloldalára, ahol az itt levő hegygerincet alkotja, majd 
tovább dél felé, Havas Mária felé nyomozható. Böckh JÁNOS-nak Sem- 
sey ANDOR-ral egyetemben hosszas fáradozás után sikerült ebben a 
mészkőben kövületeket lelni, amelyek triász-korát kétségen kívül iga
zolták. Az egyik lelőhely a szászkabányai fővölgy és a délnyugatabbra i)

i) Böckh János : Triaskorbeli lerakódások fellépte Szászkabányán. Das Auf- 
treten von Trias-Ablagerungen bei Szászkabánya. Földtani Közlöny 18. k. 1888. 
Pag. 182, (280.)
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eső s vele párhuzamosan menő Yeruc nevű völgy közt levő hegygerinc 
kőzete; egy másik pedig a Szászkabánya és Ramánszászka közt levő kis 
hegygerincen van, amely előfordulást Böckh J. mint „a 2-ik kohó mö
gött levőt “ említi. Az előbbi s főlelőhelyről Böckh J. mint új fajokat a 
Balatonites sascanus B h k . vastagabb alakot s a B. Semseyi Bk h . lapo
sabb, korongalakú alakot, továbbá a Btychites cfr. acutus Mojs.-t, s a 
Daonella Moussoni alakkörébe tartozó daonellát említi föl. Az utóbbi 
lelőhelyről pedig fiatal daonella példányokat, egy rhynchonella fajt, 
cidaris tüskékre és crinoideákra emlékeztető nyomokat s nehány ammo- 
nites töredékét sorolja fel.

Böckh J. úgy vélekedik, hogy erről a helyről említi fel Hauer F. 
az Encrinus Uniformist a neki beküldött kövületanyag alapján, amivel 
első Ízben konstatálhatta a triásznak a krassószörényi hegységben való 
jelenlétét. M illecker és V olkó úrak társaságában mindkét helyen meg
kísérelve a gyűjtést, sikerült is az első helyen egy Balatonites töredékes 
példányát s a Btychites cfr. acutus M ojs.-t lelni több használhatatlan tö
redéken kívül.

E képződmény korát a Btychites cfr. acutus M ojs. fellépte alapján 
Böckh J. hajlandó a középső triász magasabb alpesi kagylómészébe, a 
Ceratites trinodosus szintájra tenni, tehát a középső triász anisusi eme
letének legfelső részébe.

Magasabb szintájba tartozik az a fehéresszürke mészkő, amely 
kétségkívül az előbbi mészkő fedőjében telepszik, de általában csekély 
mértékben szerepel. Előfordul az említett hegygerincen a két község 
közt, valamint délebbre is fellépnek elszigetelt foszlányok alakjában az 
előbb említett triászbeli képződmények kíséretében. Böckh J. megemlé
kezik róluk (i. m. 190., 191. o.)s megjegyzi, hogy ,,talán a közeli jura- 
meszek odaszakadt darabjai, de elvégre lehetnének talán magasabb triászi 
lerakódások foszlányai is.“ Az utóbbinak a helyes voltát igazolhatom, 
miután sikerült az említett gerincen egy ott létesített kis kőfejtő anyagá
ból egy kagylót kiütnünk, amely LÓczy igazgató úr szerint Bhysocardia 
sp.; tehát e képződményben leginkább a középső triász ladin emeletének 
legfelső tagját, a kassiani rétegek aequivalensét láthatjuk, bár megjegy
zem, hogy ennek a nézetnek támogatására bővebb palaeontologdai anyag 
volna szükséges. Annyit azonban megjegyezhetek, hogy a szóban forgó 
mészkő petrografiailag annyira önálló s a többi, máskorú mészkövek
től annyira különböző, hogy azokkal föl nem cserélhetjük. A  kvarcos 
diorit eruciók következtében a triászképződményeknek egy része kris
tályos szemcséssé metamorfizálódott.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1910. 9
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VI. Jura*

A  jurát az előbbi szisztémánál jóval teljesebben ismerjük a krassó- 
szörényi hegység területéiről. Úgy a liász, mint a dogger és a maim kép
ződményei szerepelnek a jurán belül.

1. Liász. (Keuper homokkő és liász palás agyag Kud.)

Az álsó liász csillámos szürke és sárgás homokkövek, .apróbbszemű 
konglomerátumok alakjában van képviselve, amelyekhez szénpala és 
széntelepek társulnak. A  délibb területen ez a rétegcsoport vékony, észa
kon vastagabb. Növénymaradványok Stájerlakanina környékén régóta 
ismeretesek belőlük, melyek közül a Zamites Schmiedelii S t e r n b ., Pa- 
lissya Brauni E n d l ., Thinnfeldia rhomboidalis E t t ., Taeniopterisek, 
Álethopterisek a gyakoriabbak.

A  felső liászt barnás vagy fekete, bitumenes palás agyag képviseli, 
melyben T. R o t h  L.1) szerint szintén előfordul Stajerlak környékén a 
Zamites gracilis K u r r , a Palissya Brauni E n d l . stb. és estheriák. Ez 
a rétegcsoport Stájerlak környékén még elég vastag (T. R o t h  L. szerint 
átlag 74 m), de délebbre, úgy látszik, már nincs meg.

A  liász képződményei északon a stájerlaki antiklináldis mentén 
vannak meg a fölszinen, ahol a széntelepek is legjelentősebb mérvben 
kifejlődvék; a nyugatabbi Natra antiklinálisban a perui képződményei 
fölött csak alárendelten szerepelnek, keleten pedig a Cseresnaja tájon 
vannak jelen jelentősebben a liász rétegei, amelyek itt közvetlenül a csil
lámpalára telepszenek. (L. a T. R o t h  L. felvételei után kiadott geol. 
térképet.) Dél felé már csak kis foltokban fordul elő a liász, és pedig 
mindenütt a hegységen végighúzódó nagy diszlokációs vonalak mentén. 
A  keleti hatalmas plesivai feltolódási vonal mentén több ponton buk
kannak ki a liász-rétegek. Így a Nagy-Plesiva DK-i oldalán, a Blidariu 
völgyében bukkannak ki a muszkovitos liász homokkövek, amelyeket ke
vés barna agyag, fekete szenes pala és márga is kisér. A  rétegek ÉNy-i 
65°-os dűlést mutatnak. Közvetlen fölöttük a dogger griphaeás márga kö
vetkezik, majd feljebb konkordáns dűléssel a Plesiva tömegében a callo- 
vien és a maim képződményei. (L. a szelvényt.) Egy ponton a völgy jobb 
oldalán újabban közel egymáshoz két tárót hajtottak a hegy alá, de ott
létemkor csakis a szürke homokkövet, és homokot tárták föl; szén nyomát 
nem láttam. i)

i) Telegdi Roth La jo s : Magyarázatok Krassova Teregova környékének 
(1906) és Temeskutas Oraviczabánya környékének (1911) részletes földtani térképéhez.
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A csapás mentén tovább ÉK-re, a Szokoloc hegycsúcs felől a 
Szkok-rét felé lefolyó patakocska tárja fel megint a liászrétegeket köz
vetlenül a neokom mészkő mellett. Itt 14— 15h csapásban, közel vertikális 
állásban vannak feltárva a szürke és sárga liász homokkövek és konglo
merátumok, de csak csekély kiterjedésben, mert fölöttük ÉNy felé csak
hamar a magasabb rétegek következnek. Az előbbiekhez alárendelten 
még feketés palás agyag és sötétszürke csillámos homok is társul, sőt a 
homokkövekben 1— 2 cm-nyi s még vékonyabb széncsíkok is észlelhetők.

Ha a diszlokációs vonulatot délfelé követjük, úgy már tetemesen 
délebbre újból ráakadunk a liásznak néhány fölbukkanására. így  Padina 
Matyei felé, a Runcsia hegy közelében van a liasz homokkőnek egy már 
B ö c k h  J.-tól térképezett foltja. Padina Matyeitől északra, a dogger 
márga területén régebben egy aknát mélyesztettek, amelylyel elérték a 
liász-rétegeket. Az akna hányóján sok szürke és sárga homokkő s bevés 
széndarab található. Az eredmény úgy látszik nem volt kielégítő, mert 
az aknát betömték. A  község DK-i részén, az itt levő árokban kibukkanó 
forrás mellett szintén látható kis folton a liász szenes pala és homokkő, 
majd a községtől délre, folytatólag hosszú sáv alakjában bukkannak nap
fényre a liász rétegei. Jól fel vannak ezek tárva a Runc-patak által. 
Itt legalul a liász homokkő, aprószemű konglomerátum, márga, majd 
sötétbarnás, szénnyomos agyag mutatkozik kb. (19h) Ny-i 65°-os dűléssel. 
Eölöttük csakhamar az alsó dogger modiolás és griphaeás márgák következ
nek. Ezen az egész vonalon S c h r ö c k e n s t e i n 1) szerint régebben kutatások 
történtek szén után, de az észlelt telep nem volt sehol fejtésre méltó.

Délebbre a Podlevin völgyben van egy egészen jelentéktelen nyoma 
a diszlokációs vonal mentén felkerült palás agyagnak és homokkőnek.

Az említett diszlokációs vonaltól függetlenül, az alibégi völgy bal
oldali mellékárkában fordúlnak elő megint a liász rétegek. Itt is homokkő 
és palásagyag van jelen. Egy régi aknát és néhány tárót mélyesz
tettek a liász (és részben a dogger) rétegekbe az itt remélt szénre, ame
lyek ma nagyobbrészt összeomlottajk. Szénnek a nyomát itt nem észlel
tem, tehát a vállalkozás kétségkívül egészen eredménytelenül végződött.

A  liász-rétegek kétségkívül átnyúlnak a völgyecskétől délre eső 
hegygerincre is, amely a Duna felé esik; föltárva azonban itt nincsenek, 
miután a pleisztocén agyag egész vastagon van jelen fölöttük. Azonban 
az alacsony hegygerincnek a Duna felé eső lejtőjén egy ponton egy félbe
hagyott kutatással a liász homokkövet tárták föl s csak igen kevéssel 
lejjebb a lejtőn egy másik ugyanilyen kutatással már az urgo-aptien i)

i) Fn. Schröckenstein : Die geol. Verkáltnifie des Banater Montan-Distriktes. 
A  mhoni Földtani Társ. Munkálatai, V. 1870. Pag. 152.

9



132 DK. SCHRÉTER ZOLTÁN (9)

orbitulinás márgát tárták föl; ennek a körülménynek jelentőségére ké
sőbb visszatérek.

A  másik nagy diszlokációs vonal, a béi völgyi feltolódási vonal 
mentén a száraz Bei (Beuszeku)-völgyben újból észlelhetők a finomabb 
és öregebb szemű liász homokkő és márga rétegek, amelyek vertikálisan 
állanak, vagy kissé Ny felé dűlnek a Strminos hegyoldalról lejövő kis 
vízmosásban (1. a szelvényt). A  feltárt rétegsorban ugyan szenet nem 
észleltem, de az itt korábban hajtott s ma teljesen elhagyott és össze
omlott tárók kihányt anyagában még lelhettem apró széndarabkákat és 
szenes homokkövet, amik bizonyítják, hogy a szén, bárha csak alárendel
ten, vékony csíkokban is, de jelen van. Schröckenstein1) felemlíti, hogy 
az erősen szétnyomott telep néha 8 láb vastagságot is elér.

2. Dogger. (Jura márgapala Kud.)

A  doggernek legalsó réssé, a Neaera Kudernatschi Stur és a 
Harpoceras opalinum B e in . által van jellemezve. Az északabbra eső terü
leten: Stájerlak, Jabalcsa, stb. környékén fordul elő, melyet részletesebben 
leírt T. R oth L. főgeológus úr. A délebbre eső területen azonban ezt 
nem lehetett kimutatni.

Valamivel magasabb szintájat képviselnek a griphaeás márgáh, ame
lyek már általánosabb elterjedésűek. Ebben jellemző a Griphaea calceola 
Quenst . jelenléte; az északabbra eső területen ezekből a rétegekből a 
Harpoceras Murchisonae Sow. is előkerült, ami által szintjét is biztosan 
meg lehetett határozni. Az északabbi területen a stájerlaki antikliná- 
lisban fordul elő legjelentékenyebb mértékben Stájerlaktól egészen Ja- 
balosáig; keleten pedig a Predilkova erdőőri lak környékén fordul elő.

A  déli, Böckh János bejárta területen csak apróbb kibukkanások- 
ban fordúlnak elő a griphaeás márga-rétegek, még pedig legtöbb helyen a. 
liász-rétegekkel együtt a fődiszlokációs vonalak mentén bukkannak kes
keny sávokban a napvilágra. íg y  a béi-völgyi feltolódási vonal mentén 
a száraz-béi völgyben felbukkannak a griphaeás rétegek. A  plesivai fel
tolódási vonal mentén szintén fölleljük rétegeinket és pedig: a Blidariu 
völgyben, ahol a liasz rétegei fölé települve ÉNy-i (21h) 55— 60°-o.s 
dűlósben észlelhetők. Ennek az előfordulásnak rétegeiben —  amelyeket 
már 1886-ban Böckh J. is felemlített, a Gryphaea calceola, Quenst.. 
fordúl elő. A  Blidariu-pataknak a Sterpari hegycsúcsról lejövő ága szin~ i)

i) Fr. v. Schröckenstein: i. m. Pag. 151.



(10) FELVÉTELI JELENTÉS. 133

tén feltárja az itteni 'kövületekben (kagylókban és egyes koraitokban) 
meglehetősem bővelkedő dogger rétegeket.

E diszlokációs vonal délebbi folytatásában, ahol a Néra völgyét 
eléri, szintén kibukkannak a folyó jobb- és bal partján rétegeink. Erről 
is szól már (1881. Évi Jel.) Böckh J. Majd meg délebbre a diszlokációs 
vonal mentén Padina Matyei körül vannak jelen a griphaeás rétegek. A  
község északi részén levő folton jól fel vannak tárva. Itt közelebb a disz
lokációs vonalhoz meredekebb 70°-os, kissé nyugatabbra fokozatosan lan- 
kásabb 50— 40°-os NyÉNy-i (19— 20h) dűlés észlelhető. A  rétegek kékes
szürke színű márgák és homokos márgák, amelyek a felületükön .sárga 
színűvé mállottak. Vastagsága nem nagy, csakhamar eltűnik nyugat 
felé a callovien rétegei alatt. Délebbre a községtől egy keskeny sávban 
követik a griphaeás márgák a liász homokkő vonulatot. Ezek a rétegek 
is, mint a liászbeliek, a Runc-patak medrében vannak legjobban föltárva, 
ahol szintén jól észlelhetni rajtuk a NyÉNy-i (19— 20h) 50— 60°-nyi 
dűlést, Itt a keményebb mészmárga rétegekkel lágyabb, agyagosabb ré
tegek is váltakoznak s dúsan tartalmaznak kövületeket, nevezetesen 
Gryphaea calceola Q u e n s t .J  s aModiola plicata Sow.-t. A  szóban levő 
diszlokációs vonal mentén tovább délfelé haladva, még egy kis folton 
látjuk felbukkanni a callovien-rétegek alól a griphaeás márgát a Lyubo- 
razsdiai völgyben, erősen széthengerelt állapotban. A  griphaeákat tartal
mazó márgán, amely alig 10 m vastagságú, rétegezés biztosan nem álla
pítható meg, azonban a föléje települt ca.llovienbeli szaruköves mészkövek 
határozott Ny-i 60— 70°-os dűlést mutatnak.

Az alibegi-völgynek (amely D.-Szt.-Ilona felől jön le) keletről jövő 
mellékárkában az imént említett liász-rétegek fölött szintén jelen van a 
griphaeás márga is, NyÉNy-i (20h) 40°-os dűlésben. Kövületeket gyéren 
tartalmaz, ezek közt előfordul a Gryphaea calceola Q u e n s t . és Cidaris 
sp., a Modiola plicata Sow gyakori. 3

3. Callovien. (Konkréciós mészkő Kud.)

Az ide tartozó rétegek barnássárga mészkövek vagy kékesszürke 
márgás mészkő- és márga-rétegek, melyekben szarukő-gumók és lencsék 
sokszor nagyszámban fordulnak elő. Jellemzők a vékonyabb-vastagabb 
padokban közbetelepülő szarukő-rétegek. Utóbbiak vonulása ottan is, 
ahol semmi föltárás sincsen, rendszerint jól fölismerhető, mert szögletes 
darabokká repedezik a szarukő s a fölszinen elszórva, valamint az erdő- 
talajban bőven előfordul. A  márgásabb rétegek —  bár gyéren —  kövü
leteket is tartalmaznak, amelyek alapján koruk meg volt állapítható.



134 DR. SCHRÉTER ZOLTÁN (11)

Böckh J. (Földtani Közi. 1881. 237. 1.) közel az Amelugy völgyének 
torkolatához a Kér a völgyéből ezekben a rétegekben a Harpoceras punc- 
tatum STAHL.-t, Perisphinctes sp.-t, Pecten cingulatus GoLDF.-t lelte. 
A  Szokoloc-csúcs felől a Szkok-rét felé lejövő völgyecske mentén szintén 
sikerült a Harpoceras punctatum STAHL.-t lelnie. Tehát a szóban forgó 
rétegcsoportnak legalább a magasabb rétegei a középső kallovienre (a 
Perisphinctes anceps szintájára) utalnak Böckh szerint. K udernatsch 
ugyanezekből a rétegekből az alsó callovienre utaló (a Macrocephalites 
macrocephalus szintájára) kövületeket említ Stájerlak környékéről, to
vábbá újabban T. R oth L. is. Schloenbach szerint talán a bathonien is 
jelen van a rétegosoport legalján.

Ez a rétegcsoport több hosszanti ÉÉK— DDNy-i sáv alakjában hú
zódik végig a mezozoikus vonulatban. Keletről nyugat felé menve: 1. A 
Plesiva vonulatban, a plesivai diszlokációs vonaltól nyugatra leljük meg 
a callovienbeli rétegeket, amelyek Ménes völgyében levő vörös sziklánál 
(Kirsia rosi) kezdődnek s folytatódnak a Plesiva keleti oldalában, a Bli- 
dariu völgybe, majd a Néra völgyébe. Innét felhúzódik a tetőre, majd 
a Runcsia környékére, azután Padina Matyei felé, végül a Podlevin és 
a Lyuborazsdia völgyekbe, ahol a felszinen végződik. 2. A  Predilkova- 
Cseresnája környékén keskeny szalag alakjában jut a felszínre. 3. A  
béi nagy feltolódási vonaltól nyugatra egy igen hosszú sáv alakjában mu
tatkozik, amely a Padina urszonie nevű tájon kezdődik, majd áthúzódik 
a béi tengerszem völgyén, azután a Néra völgyébe, h onnét Szenesfalva 
(Kohldorf) mellé a Bálán hegyre, majd az újmoldovai Németvölgybe, 
ahol végződik is. 4. A  stájerlaki antiklinális mentén annak mindkét olda
lán fellép; északra Jabalcsa felé folytatódik, délnek a Conuna 1047 m 
csúcsa környékéig, ahol helyt ad a földszinen a maim képződményeinek. 
5. A  Predet plató nyugati szélén a polomi törésvonal mentén fordúl elő 
egy hosszú keskeny csíkban. 6. Kisebb foltokban szerepelnek a felszinen, 
azután D.-Szt.-Ilona környékén, ahol a Topolica, az Alibégi völgy és a 
Golivrch közti területen fordúlnak elő; továbbá még a Duna mellett 
egy diszlokációs vonal mentén bukkan ki a callovien a régi mészégető 
kemence mellett.

4. Maim loxford és kimmeridgel. (Fehér júra Kud. és Judina-mész Kud.)

Az idetartozó rétegek az előbbinek fedőjében települő, jól rétege
zett szürke és barnássárga mészkövek és márgák, alárendelten szarukő- 
gumókkal és lencsékkel. Egy másik fáciest képvisel a főképen dé
len, D.-Szt.-Ilona környékén előforduló világos szürkéssárga, egyenle
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tesen tömött kagylós törésű már gás mészkő, amely jó litbográfiai-kő
anyagot szolgáltatna.

A maim rétegei kövületekben szegények. A  délkeleti vidéken, ne
vezetesen a Méra völgyében B ö c k h  J . Pecten cingulatus GrOLDF.-t és 
rossz megtartású cephalopodákat lelt bennük. Az északabbra eső terület
ről T. R o t h  L. Perisphinctes sp.-t, Pecten cfr. annulatus Sow., Modiola 
cfr. bipartita Sow.-t stb. idéz a magasabb rétegekből s a mélyebbekből 
pedig ugyancsak T. R o t h  L. és U h l i g  V. a mélyebb szintre, az oxfordra 
utaló alakokat, mint az Aspidoceras perarmatum Sow.-t, Belemnites 
hastatus B L A iN V .-t stb. említenek.

A maim képződményeinek felső részében helyenkint, nevezetesen 
a legkeletibb vonulatban szürke és vöröses, homokos, csillámos gumós 
márgás mészrétegek jelentkeznek vékonyabb rétegben, amelyben kövüle
tek aránylag bővebben fordulnak elő. Ezek között gyakoribb a Wald- 
heimia Kudernatschi B ö c k h  (1886.), a Pecten biplex Buv. és P. vitreus 
R ö m . Miután ezek a rétegek szoros kapcsolatban vannak a kevéssel fö
löttük következő tithon mészkövekkel, B ö c k h  J . alapján a maim felsőbb 
tagját kell ez üledékben látnunk, bár a bennük lelt kövületek erre vonat
kozólag nem tájékoztatnak kellőleg.

Miután behatóbb osztályozás nem vihető keresztül ,<az egész réteg
csoportra a maim elnevezés alkalmazható, amely eddig is szokásos volt.

A felszínen való előfordulását illetőleg: 1. A  legkeletibb vonulat, 
a mezozoikus mészkőhegység keleti, meredeken végződő szegélyén fordul 
elő. Északon a Ménes völgye mellett s a Coronini forrás közelében van
nak jelen szürke, szaruköves s lokálisan kissé gyűrt maim mészkövek, 
amelyek felsőbb részében, a Waldheimia Kudernatschit tartalmazó ho
mokos márgák települnek közbe. Innét délfelé nyomozhatok ezek a réte
gek, melyek a Biger nevű forrás közelében, majd a Radoska hegy tövé
ben észlelhetők jobban. Szaruköves mészkövek elszigetelten délebbre is 
föl-fölbukkannak, mint a Ducinu völgyben, a Kirsia morei szikla alatt 
stb. 2. A  következő vonulat a Ménes völgyében a „Vörös szikla44 táján 
kezdődik, ahonnét felhúzódik a Plesiva hegy felé s annak hatalmas, szé
les platóját alkotja. Innét a Nera völgybe, majd a Boescsi rét felé csap, 
ahonnét Padina Matyói felé húzódik. Itt összejön a nyugatabbi maim 
vonulattal s lehúzódik a Dunáig. 3. A  nyugatabbi vonulat a béi völgyi 
törésvonal s a stájerlaki antiklinális közé esik s északon a rétegei által 
alkotott szinklinálisban benne vannak a Plopa barlang környéki kréta- 
mészköveik. Délebbre a Csetatyén áthúzódva a Néra völgyébe jut, ahonnét 
Kohldorf, majd D.-Szt.-Ilona vidékére húzódik, amely utóbbi helyen 
már az említett sárga,s tömött litográfiái márgás mészkövek alakjában 
van jelen.
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D.-Szt.-Ilonán S c h l ö g l  J. tanító úr szívességéből egy, ezen réte
gekből származó P erisphinctes sp. lenyomatához jutottam. Az említett 
márgás mészkövek egyenletes finom szemcséjű voltuk következtében mint 
kitűnő litográfiái kövek nyerhetnek alkalmazást. Ez a körülmény annyi
val is inkább figyelemre méltó, mivel közel van a fejthető anyag a Du
nához, a fő szállítási vonalhoz. 4. A  stájerlaki antiklinális és a polomi 
törésvonal közé esik a Predet fennsík malmmészkő vonulata, amely dél 
felé a Glava hegység felé folytatódik. 5. Nyugatabbra a polomi törés
vonal ás a Natrai antiklinális közt, van egy többszörös redőkbe gyűrt maim 
terület s azután a gerlistyei szinklinálisban. Ez a kettő Oravicabánya 
felé egybejön, sőt összeolvad a Predet plató malmjával is, majd délebbre 
Szokolár felé húzódik. 6. A  Néra völgyétől délre Szászkabánya területén 
lép fel egy újabb s délen a legnyugatibb maim vonulat, amely Szenes
falva és Károly falva felé vonul (mindkettőtől keletre), majd lehúzódik a 
Dunáig,, ahol a Lászlóvár szikláiban végződik.

5. Titkon.

A  maimból külön kiválasztható a tithonemelet, miután ezen a terü
leten helyenkint palaeoiitologiailag eléggé jellemzett. Már B ö c k h  J. 
megjegyezte, hogy a titliónban különböző fáciesekkel van dolgunk. Észa
kon a Predet platót alkotják a tithon képződményei és délen Ujmoldova 
mellett a németvölgyi és a vretiniki mészkövek egy részét. A  szürke, gu
mós, szarukövet is tartalmazó, néha foltos (breccsás szerkezetűnek látszó) 
mészkőben kövületek gyakrabban fordulnak elő. A  Predet plató kőbá
nyáiból U h l i g  V. és T R o t h  L. sorolnak föl kövületeket, mint: Peris
phinctes colubrinus R e i n ., Aptychus laevis Q u e n s t ., Aptychus Beyrichi 
O p p ., Terebratula (Pygope) janitor P i c t . ,stb. Magam is gyűjtöttem a 
Terebratula janitor P i c t . és Aptychus lamellosus M ü n s t . példányát. 
Ugyanez a petrografiai kinézésű mészkő fordul elő az líjmoldovai völgy
ben s a Yretinik hegyen, ahol mindössze csak az Aptychus lamellosus 
M ü n s t .-t s néhány cephalopoda töredéket sikerült gyűjtenem. A petro
grafiai analógia alapján az utóbbi előfordulásnak a tithonba való soro
lását jogosnak vehetjük, mivel B ö c k h  JÁNOS-nak, a terület kiváló tanul
mányozójának a nézetét erősítjük csak meg. Ez a nyugatabbi tithon vo
nulat főleg cephalopodás fáciesben van kifejlődve.

Ettől eltérő fáciesüek a keleti, a mezozoikus mészkővonulat keleti 
szegélyén fellépő tithon-rétegek, amelyek palaeontologiailag brachiopodás, 
lamellibranchiatás és korállos fáciest képviselnek. Az utóbbi tithonelő- 
fordulás rétegzetlen fehér vagy sárgás, sőt néha vöröses kalciteres mészkő.
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Előfordul a Ménestől délre a Zagradie nevű tájon, a Kotolmsicsile nevű 
hegyen, ahonnét a meredek mészkőfal mentén délnek, a Radoska-hegy 
felé tovább nyomozható. Ménestől északra ennek a vonulatnak folyta
tásában a Cseresnája tájon mutatta ki T. R o t h  L. ezt a fáciest. Ezekből 
a mészkövekből a következő kövületeket idézik:1) Rhynchonella Astie- 
riana O r b ., Terebratula immanis Z e u s c h ., T. Tichaviensis S u e s s ., T. 
Moravica G l o c k , Veden acrocrysus G é m . & di B l a s , stb. B ö c k h  J . 
ezeket a rétegeket, amelyek fedőjükben észrevétlenül átmennek a kréta 
szisztéma legalsó rétegeibe: az alsó neokom fehér és sárgás mészkövekbe, 
a tithon stambergi rétegeivel párhuzamosítja.

VII. Kréta*

1. Alsó neokom. (Alsó rudistaemelet Kad., Weizenriedi mészkő Tietze, 
A kréta mélyebb rétegei Böckh.)

A kréta szisztéma legalsó rétegei igen szorosan összefüggenek a 
felső jura rétegeivel, nevezetesen a tithonnal. Ez azonban csak a mezo- 
zoikus mészkővonulatnak keleti részében észlelhető, ahol a petrografiai 
fácies a két szisztéma érintkező emeleteiben azonos. A  kövületek hiánya 
miatt a szétválasztás itt valóban nehéz feladat. Az alsó neokom kőzete 
uralkodólag tömött, fehér vagy sárgásfehér, repedezett kalciteres mészkő. 
Kövületek különösen az alsóbb rétegekben fölöttébb ritkák és néhány 
korállra és requienia átmetszetre szorítkoznak. A  magasabb rétegekben 
már foraminiferák mutatkoznak s egyes padokban egy kisebb Requienia 
faj gyakrabban föllép.

Rétegzés nem észlelhető ezeken a mészköveken, ellenben tömérdek 
repedéssel, diaklázissal vannak keresztűl-kasul szabdalva.

A  tetemes vastagságú rétegcsoportot a kövületekben való említett 
szegénysége miatt közelebbről osztályozni nem lehet; mivel alul szoros 
kapcsolatban áll a tithon képződményeivel s fölötte, az urgo-aptien kép
ződményei következnek, az alsó neokom összefoglaló elnevezést alkal
mazhatjuk leghelyesebben.

Az alsó neokom is több vonulatban lép föl. íg y : 1. Keleten a ke
leti .szinklinális keleti szárnyaként hatalmas tömegben, óriási szikla
falakat alkotva vonul végig a mezozoikus mészkő-hegység keleti részében. 
A  Ménes völgy táján kezdődik, azután áthúzódik a Gózna, a Radoska, a i)

i) Böckh J . : Évi jelentés 1886-ról, 120. old. és T. Roth Lajo s : Térképma
gyarázat Krassova-Teregova vid. földtani térképlaphoz 1906, 29. old.
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Kirsia móri stb. sziklafala felé. A  Nórán átkelve Uj-Sopot és Weizen- 
ried környékén igen nagy kiterjedésűvé válik s széles, dolinás platót al
kot a gránit fölött. 2. A  második vonulat az, amely a keleti szimklinális 
nyugati szárnyaként szerepel a nagy plesivai diszlokációs vonal mentén. 
Északon a „Vörös szikla“ táján kezdődik s déli irányban megszaggatott 
vonalban lehúzódik a Viru Brecsii sziklájáig. Folytatása ennek a Kirsia 
maré elszigetelt sziklája, majd a Blidariu mentén levő mészkőtömeg, 
amelynek elszórt foszlányokban a Néra felé s azon túl is leljük folytatá
sát. Ez a mészkővonulat csak igen keskeny, helyenkint egészen hiányzik, 
ami a tektonikai viszonyokkal hozható összefüggésbe.

A  Nórától délre megint jelentős elterjedésűvé válik; széles fennsíkot 
alkot s az előbbi vonulattal együtt közrefogták a keleti szinklinálisban 
levő magasabb ugro-aptien rétegeket. Weizenriedtől DNy-ra már csak 
egyes, az eróziótól megkimélt foszlányait leljük a gránit fölött az az
előtt kétségkívül nagy kiterjedésű takarónak.

3. A  nyugatibb alsó neokom vonulat a béi-völgyi feltolódási vonal 
mentén, attól keletre fordul elő. Ez legjobban látható a „béi tengerszem^ 
völgyében, ahol óriási, vadregényes sziklafalakban tárul elénk. Innét 
északabbra húzódik egy darabig, kb. a Padina urszonie— Pauleászka tá
jáig, ahol lassankint átadja a szerepet az urgo-aptien képződményeinek. 
Délre a Néra felé, majd Szenesifalva felé folytatódik (Bálán hegy) és 
végül az újmoldovai Németvölgyben kisebb elterjedésben van jelen. 4. Az 
erre következő vonulat a béi völgy alsó részében kezdődik, majd átmegy 
a Néra völgyén Kohldorf felé s Ujmoldovától keletre végződik. Fedőjé
ben az urgo-aptien észlelhető az egész vonalon. 5. A  legnyugatibb vo
nulat Szászkabánya környékén (Grrotu miare) kezdődik, majd áthúzódik 
Károlyfalva tájára s végűi Ujmoldova mellett kisebb, szétnyomott foltok 
alakjában végződik.

2. Urgo-aptien. (Felső neokom, alsó és felső rudista mészkő Kud. részben, 
„ Orbitulina etage" Kud, részben. Magasabb, foraminiferadús kréta

csoport. Böckh.)

Kőzete sárgás, barnássárga vagy fehér, néha vörhenyes mészkő, 
mely rendszerint bőven tartalmaz kövületeket, nevezetesen foraminiferá- 
kat s egyes padokban lithothamniumokat. A  mészkő néha márgássá vá
lik, sőt márga és agyagrétegek foglalnak helyet, néha tetemesebb vastag
ságban a mészkőrétegek között. Hozzájuk, bár alárendeltebben, helyen
ként homokkő is társul. Főképen az utóbbi agyagos-márgás kőzetek tartal
maznak igen nagy mennyiségben orbitulinákat, sőt egyes márgás rété
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gek majdnem tisztán orbitulinákból állanak. Ilyen orbitulinadús szin- 
tájat az újsopoti Yalea maréban négyet különböztetett meg B ö c k h  
J á n o s . Helyenkint jelentéktelen szénnyomok is előfordulnak ebben a 
rétegcsoportban, így pl. Weizenried község mellett, ahol kutató tárók 
nyomai is vannak, továbbá az újsopoti Nagy völgyben (Yalea maré), ahol 
B ö c k h  J. idejében szintén kutattak a szén után.1) Ki kell emelnem, hogy 
az urgo-aptien rétegei közt sokszor éppen olyan fehér, kövületmentes ré
tegzetten mészkövek is előfordulnak, amelyből az alsóbb csoport áll, úgy, 
hogy egyes esetekben, ahol azok helyzete nem elég világos, valóban nehéz 
eldöntenünk, hogy egyes előfordulásokat az alsóbb vagy a felsőbb réteg
csoportba helyezzünk-e? Erre a körülményre utal már B ö c k h  J . és T . 
R o t h  L. is. K u d e r n a t s c h  az utóbbiakat kísérelte felső rudista mészkő 
elnevezése alatt magasabb szintájba különíteni.

Az alsó neokomba és az urgo-aptienbe sorolt képződmények közt 
fokozatos átmenet észlelhető, éles határ nincs köztük. A  kövületek kö
zül, amelyek ezekben a rétegekben előfordúlnak, néha jelentékenyebb 
mennyiségben is, a következők említhetők: Orbitulina (Patellina) lenti- 
cularis L ám ., Miliolideák, Vola quinquecostata Sow., Pteroceras pelagi 
O r b ., Bequienia Lonsdalei Sow. továbbá lithothamniumok rétegalkotólag.

Az urgo-aptien képződmények szintén több hosszú vonulatban lép
nek föl, még pedig: 1. A  legkeletibb a Ménes balpartján, a Zabéi nevű 
tájon kezdődik, mint a keleti szinklinális keleti szárnya s lehúzódik a 
Lisvaru s a G-aman hegy környékére, majd innét a Busi hegy felé, ahol 
a szinklinális nyugati szárnyával összejön. 2. A  nyugati szárny csak 
egy igen keskeny és szétszakadozott vonulatot alkot a plesivai diszloká- 
ciós vonulat mentén az alsó neokom mészkővel együtt. A  Blidariu völgy
ben megint fellép s ennek mentén húzódik DK-Te, ahol csakhamar az 
imént említett keleti szárnynyal lép érintkezésbe s egy kis darabon a 
Csirkovica pojána környékén meg is szűnik a felszini elterjedése s 
csak megint délebbre, a Néra mellett bukkan elő keskeny vonulattá 
összeszorítva. Innét délebbre a Sztancsilova tájon, a Tűzköves (Kreme- 
nica) völgyben, majd a Runcsián és Weizenried közvetlen környékén 
leljük folytatását. 3. A  nyugatabban eső vonulat a pauleászkai— m.elcse- 
riad előfordúlás, amelyet legjobban a Ménes völgyében találunk feltárva. 
Itt az u. n. Pitulat-szorosban észlelhetjük az urgo-aptien kövületes márgás 
rétegei közt (Orbit. etage Kud.) és fedőjében a fehér, neokom típusú mész
követ, amelyet Kudernatsch felső rudistás mészkő néven elkülöníteni ki- 
sérelt. 4. Stájerlaktól délre, a Plopa barlang környékén van egy kisebb 
foltja az urgo-aptien mészkőnek a maim képződményei fölött. 5. A  nyu- i)

i) Böckh J.: 1881. évi jelentésében, Földt. Közi. 1881, 11 k. 236. old.
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gáti hatalmas vonulat Csiklovabánya mellett, a Roll hegyen kezdődik s 
lehúzódik SzokolArig, uralkodólag nyugati dőléssel. Innét átmegy a Niéra 
völgyébe a kis Turnu (T. mik) nevű tájra, ahonnét egyenesen Havas 
Mária és Szenesfalva környékére csap át. Majd Károlyfalva s Coronini 
felé találjuk további déli folytatását, amely utóbbi helyen egészen a 
Dunára szögellik ki. 6. Kisebb részletek előfordulnak még nyugatabbra 
egyes tektonikai vonalak mentén, az újmoldovai Németvölgyben és Coro- 
ninitől északra.

3. Gault. („Orbitulita etage“ Kud. részben, 3. Krétakörben csop. Böckh.)

A  kréta legfiatalabb rétegcsoportja a nyugati krassószörényi hegy
ségben a gault, amely az urgo-aptien rétegei fölé telepszik s egy keletre 
átfektetett szinklinálisba —  a keleti szinklinálisba—  van gyűrve, amely 
fölé helyenkint a plesivai diszlokációs vonal mentén a nyugatabbra eső 
hegytömeg kissé rátolódott.

Uralkodólag szürkés-zöldes glaukonitos homokkőből s alárendelten 
márgákból áll, mely rétegek helyenkint jelentéktelen szénmyoimokat tar
talmaznak. A  gault rétegei csakis a keleti szinklinális északi felében van
nak jelen; egyebütt csakis egy helyen lelte még fel T. R o t h  L a j o s 1) 
nevezetesen Szenesfalvától (Kohldorf) délre az ú. n. Ogasu Canepile árok
ban. Északon, a Ménes balpartján, a Zabéi nevű tájon van jelentékenyebb 
kiterjedése; délre a Golumb völgy mentén folytatódik, ahonnét a Liso- 
vás, Szkok és Roskilor rétek felé csap s az utóbbi helyen végződik is. Á l
talában mélyebb térszint foglal el, a fölszime a mészkövekkel ellentétben 
álló, lankás, szelid lejtőivel, továbbá forrásban, vízfolyásban való bősé
gével tűnik fel.

Kövületei a mélyebb rétegekben T. R o t h  L. és B ö c k h  J.2) szerint 
a Crioceras (Ancyloceras) Matheronianum O r b ., a magasabb részeiből 
pedig az Inoceramus Solomoni O r b ., Terebratula Dutempleana O r b ., leg
felső részében pedig a Lytoceras Saeya F o r b ., és Sequoia Beichenbachi 
H e e r ., amelyek már határozottan a cenománra utalnak. A  Lisovás rét 
felől a Golumb völgybe levezető kis árokban feltárt zöldes homokkőben 
Inoceramus Solomoni ORB.-t, Belemnites sp.-t és Lamna fogat gyűj
töttem,

1) nagysúri Böckh Já n o s : Néhány új és már ismert molluszkumfaj a Kras- 
sószörényi-hegység alsókrétakoru lerakódásaiból. Einige neue und schon bekannte 
Molluskenarten aus den unterkretazischen Ablagerungen des Krassószörényer Gebir- 
ges. Sajtó alá rendezte T. Röth Lajos. Földtani Közlöny XL. k. 1910. Pag. 619., 669.

2) T. B oth Lajo s : Magyarázat Krassova-Teregova földtani térképlaphoz 1906 
és Böckh J. Évi jelentése 1886-ról.
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VIII. Eruptivus kőzetek és azok kontaktusa*

A mezozoikus mészkővonulatban egész sor fiatalabb eruptivus kő- 
zettömzs és telér vagy kocsány szerepel, amelyeknek feltörési ideje a 
gault utáni időre tehető. Üjmoldova, Szászkabánya, Csiklovabánya és 
Oravicabánya mellett, tehát a mészkővonulat nyugati részében fordulnak 
elő a régebben banatitnak nevezett eruptivos kőzetek, amelyeket újabban 
R o zlo zsn ik  Pá l 1) vizsgált meg s írt le behatóbban. Szerinte kvarcos 
dioritok, granodioritok, szienitdioritok, gabbrodioritok, dioritporfiritek, 
dácitok, andezitek, stb. szerepelnek ebben az eruptivus vonulatban. Ne
vezetes az erupciós kőzeteknek a kontakt udvara. A  mezozoikum kü
lönböző szisztémáiba (triász, jura, kréta) tartozó mészkövek igen jelen
tékeny kiterjedésben metamorfizálódtak a feltörések közelében. Főleg 
kristályos-szemcsés szövetűvé, apróbb vagy öregebb szemű márványnyá 
alakultak át a mészkövek, ezenkívül helyenként a mészkő el van ková- 
sodva (mészszilikát sztomolittá alakulva), vagy számos kontakt ásványt 
tartalmaz, mint gránátot, vezuviánt, wollastonitot, tremolitot stb. Sok 
helyütt pedig érckiválás észlelhető részben az erupciós kőzetekben, rész
ben a kontaktusban. Ma, sajnos, ez utóbbira irányult bányászat csak
nem teljesen szünetel.

A  kitöréses kőzetek közelében egyébként postvulkánikus hatások 
nyomait is számos helyen láthatjuk. Fluorgőzökre utal az Üjmoldován 
előforduló fluorit, továbbá kovasavas hévforrások tevékenységére utalnak 
az Űjmoldovától keletre s északra előforduló apróbb-nagyobb hovasavas- 
chalcedonos lerakódások, amelyek közül egyes nagyobb foltok a térké
pen ki is választhatók s végre az ércek képződése is részben talán erre 
vezethető vissza. Az eruptiv kőzeteknek s azok kontaktusának tanul
mányozása dr. L if f a  A u r é l  úr tárgya s leirásuk is az ő feladata leend.

IX. Harmadkor*

A  fiatal harmadkor a mediterrán korszak terresztrikus üledékei s 
a szarmata emelet terresztrikus és félsósvízi üledékei által van képviselve 
a mezozoikus mészkőhegységen belül vagy ahhoz simulva.

Előfordúl 1. Üjmoldova mellett, ahol az alap hegységre a községtől 
nyugatra zöldes, sárgás-szürkés agyag, homok és kavics váltakozásá
ból álló rétegcsoport van jelen a szőlőhegyeken. Uralkodólag NyÉNy-i i)

i) Rozlozsnik Pál  és Ehszt K álm án  dr.: Adatok Krassőszörény vármegye 
bánátitjainak pontosabb petrografiai és kémiai ismereteihez. A m. Földt. Int. Év
könyve, XVI. k. 4. füzet, 1908.
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s az alaphegység mellett K DK-i 45— 50°-os dőlés észlelhető rajtuk. Kö
vület nem található bennük, de egy helyütt dácittufa észlelhető a szőlők 
közt vezető egyik úton. Ezt a terresztrikus lerakódást vagy legalább egy 
részét a dácittufa fellépése alapján a felső mediterrán emelet képződmé
nyének vagyok hajlandó tekinteni.

Már sokkal nagyobb biztonsággal állapítható meg az alsó szarmata 
emelet jelenléte. A  Mészáros hegyről lejövő völgyecske alján s a mellette 
vezető úton vannak feltárva -szürkészöld, DNy-i (16h) 160-myi dőlésű 
agyagrétegek, amelyekben Ervilia podolica E i c h w . és Syndosmya sp. for
dulnak elő. A  nyugatabbra eső síkon egy helyütt az újmoldovai patak 
régi medrének jobb partján fehér, likacsos mészkövet tárt föl Tyll fő
szolgabíró, amikor ezen a helyen római emlékek után kutatott. Kövü
letei: Cerithium rubiginosum E i c h w . és Potamides mitralis E i c h w . lenyo
matai. Közel ahhoz a helyhez, ahol az ómoldovai országút keresztezi a 
malomárkot, egy mélyebb ásott gödör van, amelyben a felszíni pleiszto
cén kavics alatt a szarmata emeletbe tartozó sárga homokrétegeket tár
tak föl. A  kihányt anyagból T. R o t h  L. főgeológus úrral Tapes gregaria 
P a r t s c h  töredékes példányait gyűjtöttük.

2. Coronini község mellett szintén megvan kis folton a fölszinen 
a neogén, amely az ujmoldovaival az alluviális térszín alatt összefügg. 
Itt is uralkodólag terresztrikus képződményekkel van dolgunk, még pe
dig alul zöld és vörös agyag, alárendelten kavics közbetelepülésekkel, 
magasabban mészkőkavics és sárga homok uralkodik. Nyugaton ÉK-i 
(3— 4h) 10— 20°-os dőlést észlelhetni, keleten az ellenkezőjét, úgy, hogy 
általában kis teknőszerű település van jelen. Kora valószinűleg szarmata.

3. A  hegység belsejében van a Boescsirét neogén foltja Kohldorf- 
tól keletre, melyről első Ízben M a r k a , majd S c h r ö c k e n s t e i n  és B ö c k h  
J. írtak.1) Miután néhány föltárást eredményesen vizsgálhattam, az em
lített szerzők adatait néhány újjal kiegészíthettem. Az északi irányból, 
a Balom hegy felől lejövő mellékárokban kvarckavics, homok, sárga és 
szürke agyag van, amelyek É-i, kb. 20°-os dőlést mutatnak. Az egyik 
agyagrétegben bőven fordulnak elő édesvízi és szárazföldi csigafajok, 
mint: Melanopsis cfr. impressa vera K r a u s s ., Galactochilus sarmaticum 
G a á l  (pygmaeusalak),2) Cyclostoma sp. és két Limax-faj. Keletebbre pe
dig egy másik kis mellékárok föltárásában sárgás agyagos homok van, 
melyben Bithynia fedők s Pisidiumok vannak, amelyek azonosoknak

1) Mar k a  .: Jahrb. d. k. k. Geol. Reichsinst. 19 K. 1869, Pag. 303. Schröcken
s t e i n  Fr . : A mh. Földtani Társ. Munkálatai V. k. 1870. Pag. 172. Böckii J.: Föld
tani Közlöny XI. 1881. Pag. 242.

2) Dr. Ga á l  úr szíves meghatározása szerint.
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mondhatók az Almás medence mediterránba sorolt rétegeivel. Ügy látszik, 
hogy ezek a felső (galoetochilusos-melanopsisos) rétegek a szarmata eme
let édesvízi fáciesét képviselik. Mélyebben pedig, amint S c h r ö c k e n s t e i n  
adataiból valószínűvé válik, a felső mediterrán terresztrikus rétegek is je
len vannak, amelyek vékony széntelepeket is közbezárnak. Az általa fel
említett amphisteginák azonban alighanem bemosott orbitulinák lesznek, 
miután az egész hegyvidéken felső mediterrán tengeri üledéknek nyoma 
nincs s így itteni jelenléte is fölöttébb kétséges; egyébként a magasabb 
galactochilusos rétegben iszapolás által magam is leltem egy bemosott 
orbitulinát.

4. Szászkabányától keletre, a Néra északi partján telepszik egy vé
konyabb, a szarmata emeletbe sorolt konglomerátum réteg a mezozoikum 
fölé, amelynek folytatását a Néra déli partja fölött is sikerült konstatál
nom kis foltban. Egyébként a mészkőhegységen elszórtan, majdnem min
denfelé s nagy magasságokban is találunk kisebb-nagyobb kvarckavics- 
szemeket, sőt egész nagy legömbölyödött kvarcgörgetegeket is. Így pl. 
D.-Szt.-Ilona és Coronini közé eső területen a platón, Weizenriedtől délre 
és keletre a neokom mészkőfennsíkon, valamint Szenesfalva (Kohldorf) 
közvetlen környékén is, mely utóbbiról már Böckh J. is megemlékezett 
(1881). A Néra völgyétől valamivel északra nem szerepelnek már az 
említett kavicsok, amelyekben szintén körülbelül szarmata emeletbeli 
terresztrikus üledéket láthatunk leginkább.

X. Negyedkor*

Pleisztocén és holocén.

Ide sorolhatjuk a mészkőplatókon meglehetősen elterjedt sárga 
agyagtakarót, amely sokszor babércet tartalmaz; a terrarossát, illetőleg 
terrarossaszerű vörös agyagot, amely csak igen alárendelten szerepel s 
a mésztufát. Az előbbiek mindkét kornak a képződményei lehetnek, ellen
ben a mésztufák szerves eredésű zárványaik alapján, úgy látszik, mind 
a holocén üledékei.

Coronini mellett, a Lászlóvár hegy fölött sárga löszkópű agyag 
szerepel; ugyanez van a Topolica hegy körül, valamint a Redout hegyen. 
Mindenütt kitűnő szántóföldek vannak rajta. D.-Szt.-Ilonától északra is 
sárga agyag borítja a mezozoikus mészköveket, amely helyenkint bab
ércet is tartalmaz, majd ugyanazt találjuk Weizenried környékén is, mely 
helyeken szintén szántóföldekül használják. A  Runcsia hegy táján aláren
delten terrarossa-szerű vörös agyag is szerepel, de innét nyugatra és
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északra az egész hegyvidéken a rengeteg kiterjedésű erdők altalaját az 
említett sárga agyag alkotja, amely azonban csak 1— 2 m-nyi takaró 
gyanánt szerepel a mészkövek fölött. Néha babércet tartalmaz, néha 
löszre emlékeztet ezen a területen is. Eredetét illetőleg inkább hajlandó 
vagyok azt subaerikus képződésűnek tekinteni, mintsem a mészkő mál- 
lási termékéül.

A  mésztufa a hatalmas mezozoikum mészkő sziklafalak alól kibuk
kanó bővizű források lerakódásaiként sok helyütt keletkezett. Így Üj- 
Moldovától K-re, a Német völgyben, a Yáradi völgyben,Weizenried mellett 
a Yerila völgy fejében, az újsopoti Gabrovec völgyben, a mocsárosi völgy 
fejében stb. A  bennük előforduló kövületek: a Helix (Pomatia) pomatia
L., Helix (Eulota) fruticum Mu ll ., Cyclostoma elegáns L ám. stb. a ho- 
locén-kor mellett szólanak. A  Weizenried mellett előforduló kis mésztufa- 
foltot pleisztocénkorúnak véltem s a belőle gyűjtött faunát mint való
színűleg pleisztocénkorút adtam át dr. K ormos úrnak, aki azt, mint ilyet, 
le is irta.1) Miután azonban az általa felsorolt fajok mind olyanok, 
amelyek a holocénben is szerepelnek, sőt három alak olyan, amely 
eddigelé csak mint ma élő alak volt ismeretes (Daadebardia Langi Pfr., 
Hyalinia glabra Stu d . és a Pupa doliolum Brug.), a szóban forgó elő
fordulást a többi mésztufával egyetemben egyébnek, mint holocén-korú- 
nak nem tekinthetem.

B) A hegyszerkezet,

A nyugati mezozoikus mészkővonulat a hatalmas ÉÉK— DDNy-i 
irányú krassószörényi gyűrt lánchegységnek tagja, amelybe hosszan el
nyúló ÉÉK— DDNy-i irányú szalagként illeszkedik. Mint az egész hegy
ség általában, a szóban forgó hegységrész is ÉÉK— DDNy-i irányú re- 
dőkbe van gyűrve, amelyeknél az antiklinálisokat, szinklinálisokat s tö
résvonalakat hosszan nyomozhatjuk. Szabályként megállapíthattam, hogy 
a vonulat keleti részében a nyugatról ható oldali erő erősebben hatott, 
mivel itt a redők kelet, vagy KDK felé hajlottak (átbuktatottak), neve
zetesen a szinklinálisok ebben az irányban hajlottak s az antiklinálisok 
pedig sokszor redővetődéssé, kisebb mértékű áttolódásokká fajultak. A 
nyugatabbra eső redők, amelyek természetszerűleg nyugat felé mind fo
kozatosan fiatalabbnak tekintendők, inkább normális álló redők jellegé
vel bírnak. Északról dél felé haladva pedig fokozatosan mindinkább erős- *)

*) K ormos T. dr.: Daudebardia (Libania) Langi Pfr. Magyarország pleisztocén 
faunájában. Földi. Közi. XL. k. 1910. 173. old.
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1. ábra. A  nyugatkrassószörényi mezozoikus mészkővonulat déli részének 
vázlatos hegyszerkezeti térképe.

A m. Mr. Földtani Intézet Évi jelentése. 1910. 10
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bülő összeszorítását, préselését észlelhetjük a mezozoikus vonulatnak, 
amivel együttjár a mezozoikus vonulatnak tetemesen keskenyebbé való 
válása is.

A  mezozoikus vonulattól keletre a kristályos pala és gránit terűi 
el, amelyre általában közvetlenül rátelepszenek a mezozoikus képződmé
nyek,1) csak északon iktatódnak közbe még a palaeozoi üledékek is; nyu
gaton ellenben egy, részben vertikális sík mentén illeszkedik a kristályos 
pala a mezozoikumhoz, részben pedig ez a sík egy nyugat felé lejtő át- 
tolódási síkba megy át, amelynek mentén kelet felé a kristályos pala 
kissé rátolódott a mezozoikumra.

A  hegység szerkezetével első Ízben K u d e r n a t s c h 2) foglalkozott, 
aki a mellékelt térképvázlat északi részére eső terület tektonikáját igen 
szépen vázolta. A  hegyszerkezetre vonatkozó becses adatok vannak 
S c h r ö c k e n s t e i n 3) munkájában. Az északabb! rész szerkezetének beha
tóbb ismertetése T. R o t h  L.4) főgeologus úrtól s a délebbi részének le
írása pedig n. B ö c k h  J á n o s 5) tollából jelent meg. A  következő sorok
ban a nevezett szerzők vizsgálatainak eredményét összefoglalva s a saját 
megfigyeléseimmel kiegészítve adom elő. Ha a keleti hegy peremtől nyugat 
felé haladunk, sorban fölleljük az egyes tektonikai elemeket:

1. Először is a keleti szinklinálist, amelyet a megkülönböztetés 
kedvéért így nevezhetünk. Ez a Ménes völgye táján kezdődik s lehúzódik 
a Plesiva környékéig, ahol azonban nyugatról kissé rátolódó nyugatabbi 
hegy tömeg alatt eltűnik, majd megint a Néra völgyétől délre lép fel s 
Weizenried környékére nyomozható. Ez a szinklinális, nevezetesen annak 
északi része keletre van fektetve (átbuktatva), amint a mellékelt szel
vényből (—  ábra) kitűnik. A  teknőnek keleti szárnya ÉNy— NyÉNy-i 
15— 30°-os dűlésű felső maim, tithon, alsó-neokom és ugro-aptien kép
ződményekből áll, majd legbelül, a szinklinális magvában a gault rétegei 
vannak, amelyek uralkodólag ÉNy— ÉÉNy-i dűlést (23h 25°) mutatnak. 
A  teknő nyugati szárnyában pedig szintén fölleljük az alsó neokom és

1) Már föntebb ráutaltam annak a nézetnek helytelenségére, mely szerint a grá
nit, mint a kréta-szisztémánál fiatalabb eruptivum, a mezozoikus rétegeket metamor- 
fizálta volna (3. old.).

2) K udernatsch J .: Geologie des Banater Gebirgszuges. Sitzungsber. d. Akad. 
d. W. Wien, 23. Bd. 1857.

3) Fr . v. Schröckenstein: Die geol. Verhaltnifie des Banater Montan-Distrik- 
tes. A mhoni Földtani Társulat Munkálatai V. 1870.

4) T. Roth L.: Évi jelentés 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891; Földtani Köz
löny, 1885. évf. Térképmagyarázat Krassova-Teregovai laphoz 1906. és Temeskutas- 
Oraviczabánya térképlaphoz, 1911.

6) Böckh Já n o s : Földtani Közlöny 11. évf. 1881, 1882. Évi jelentés 1886-ról.
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urgo-aptien mészköveket egy hosszú, de igen keskeny sávban, ahol a 
rétegek Ny-i vagy NyÉNy-i dűlésűek, tehát átbuktatott rétegállásban 
vannak. (Pl. a D. Fatacinului hegyről lejövő völgyben s a Fauleászká- 
ról a Szkok rétre vezető út mentén 20h 20°.)

Ennek a fölöttébb asszimetrikus módon kiképződött teknőnek a két 
szárnya közt jelentékeny különbségek vannak. A  keleti szárny széles ki
terült platót alkot, a nyugati ellenben egy hosszú, keskeny vonulatot, 
amelynek déli része csak egyes elszigetelt, roppant meredeken fölemelkedő 
szirtekből áll (Kirsia maré). A  középen helyet foglaló gault rétegek, mint 
említettem, uralkodólag ÉNy-ra dűlnek, tehát a nyugatabbi részükön már 
átbuktatott állásban kell lenniük. Ahol a szinklinálisnak nyugati alsó 
neokom és urgo-aptien mészkőből álló szárny részlete hiányzik, mint pl. 
a Ménes völgyében, ott a gault homokkőre közvetlenül a nyugatabbi 
hegytömeg maim mészkövét látjuk települni, amely a plesivai diszloká- 
ciós vonal mentén tolódott rá kissé. Nyilvánvaló, hogy a szóban forgó 
ferde szinklinális nyugati szárnya a redőzés alkalmával részben szét-

2. ábra. Szelvény a Gózna táján keresztül N y-K -i irányban. Jelmagyarázatát
lásd a 3. ábránál.

hengerlődött, illetőleg helyesebben: a merev kréta mészkövek egy része 
a gyűrődésnél a mélyben maradt, egyes elszakadt rögök pedig típusos 
szíriekként felnyomultak s ma ezek (átbuktatott állásban lévén) egészen 
izoláltan rajta fekszenek a fiatalabb gault homokkövén, anélkül, hogy 
a mélységbe folytatódnának. Ez észlelhető a Ivirsia maré alsó neokom 
mészkőből álló meredek szirtjén.

A  Néra völgyénél ÉNy-i dűléssel megint fellép az urgo-aptien 
ÉNy-on és DK-en is a mélyebb alsó neokom képződményeivel hatá
rosán, tehát ez esetben is egy keletre hajló ferde szinklinálissal van való
színűleg dolgunk. Az ugro-aptien képződményei innét fölvonúlnak a 
Sztancsilovára, majd Weizenried felé, amerre a szinklinális föltételezett 
két szárnyát alkotó alsó neokom mészkövek széles platókká terjednek. A 
körülbelül a középen vonuló urgo-aptien rétegeken kisebb É— D-i csapású 
redők észlelhetők Weizenried környékén, úgy hogy a körülbelül egyen
letes magasságú platón e fiatalabb rétegeknek a vonulási iránya csak 
schematikusan jelöl meg egy szinklinális tengelyt, amely megfelel a 
mellékelt térképvázlaton feltüntetettnek.

10*
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Megjegyzem, hogy a Ménes völgye táján a gault 
homokkő területén néhány elszigetelt foltban fölbukkan 
az urgo-aptienbeli mészkő, amelynek felszínre kerülése 
kétségkívül kisebb, jelentéktelenebb vetődéseknek tud
ható be, amelyek a szinklinális általános képére csak 
csekély mértékben hatnak módosítólag.

2. A plesivai diszlokációs vonal. Ez a vonal mind
járt az említett szinklinális mögött nyugatra következik 
s miután a Plesiva hegytömegének keleti határvonalát 
adja, alkalmazom rá ezt az elnevezést, a többitől való 
könnyebb megkülönböztetés kedvéért.

Már K u d e r n a t s c h , majd B ö c k h  J. és T. R o t h  
L. is megemlékeznek erről a vonalról s mint egy egy
szerű törésvonalat írják le s ábrázolják szelvényekben 
(1. Kud. IV. t. 1. ábra és IV. tábla 4. ábra).

Ez a diszlokációs vonal felfogásom szerint erede
tileg a hegység gyűrődése alkalmával keletkezett anti- 
klinális volt, amely a fokozatosan erősbíilő oldalnyomás 
következtében keletre hajolt, lefeküdt, majd áttolódásba 
ment át, úgy, hogy ma egy redővetődéssel, áttolódással 
van voltaképen dolgunk, amelynél a nagytömegű nyu
gati szárny a keleti, meglehetősen széthengerelt szárnyra 
—  amely egyszersmind a keleti szinklinális nyugati 
szárnya —  többé-kevésbbé feltolódott. Ezt a magyaráza
tot az észlelhető jelenségekből vonhatjuk. Nevezetesen 
a keleti szinklinális nyugati szárnyaként szereplő s át
buktatott állásban levő mélyebb kréta-mészkővonulat 
mellett közvetlenül, a legtöbb helyütt, ahol föltárás ész
lelhető, a mélyebb júrarétegek: a liász és a dogger buk
kannak fel, erősen széthengerelt állapotban, meredek 
dűléssel (Szkok rét útja, Blidariu völgy stb.; 1. a szel
vényt). Nyugatabbra haladva pedig sorban a fiatalabb 
rétegeket, a callovient, malm-ot s az alsó neokomot lel
jük. Ez az általános schéma a Néra völgytől északra.

Ha azonban a Plesiva keleti oldalán végigfutó 
callovien-rétegeket vesszük közelebbről szemügyre, úgy 
azt látjuk, hogy a keletebbi részén uralkodólag DK-i, 
kb. 50°-os dűlés, az ÉNy-i részén, közel a maim réte
gekhez ÉNy-i, kb. 45— 50°-os dűlés észlelhető (így pl. 
a Pauleászka s a Szkok rét közt levő úton, a Brecsii 
hegy mögött lejövő árokban.) Kétségtelen tehát, hogy
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itt egy antiklinálissal van dolgunk, amely csakis a callovien képződmé
nyeinek területén vonul s amelyet B ö c k h  J . 1886-ban már leírt. Azon
ban nem tekinthetem ezt a délről jövő fődiszlokációs vonal egyenes foly
tatásának, aminek B ö c k h  J . vette, hanem csak alárendeltebb jelenségnek, 
amely a főantiklinális, illetve áttolódás mellett, attól északnyugatra kép
ződött, miután az itteni rétegsorban legrégibb kőzetek éppen a kréta- 
vonulat mellett bukkannak napfényre, holott ha az előbbi föltevés állana, 
épenséggel a júra magasabb tagjait, nevezetesen a malmot keresnők a 
krétarétegek fekvőjében végig az egész vonalon. Egy helyen, nevezetesen 
a Yiru Brecsiin csakugyan föl is lép a maim mészkő DK-i (8h) 75°-os 
dűléssel, amit B ö c k h  különösen kiemel, de azt vélem, ez az előfordulás 
túlesik már a diszlokációs vonalon.

A  szóban forgó főtektonikai vonal a Ménes völgye táján a „V ö
rös szikládtól északra kezdődik, ahol a nyugatibb hegytömeg maim
ra észköve —  amint az országút mentén észlelhető —  közvetlenül a gault 
képződményeire kissé feltolódott. Délebbre pedig a nyugati Plesiva 
hegytömeg callovienje, illetőleg a helyenként fellépő liásza és doggerje 
jut a diszlokációs vonal mentén a keleti kréta vonulat mészkövével kon
taktusba. A feltolódási síkot meglehetősen meredeknek, kb. 60— 70°-nyi 
ÉNy-i lejtésűnek Ítélhetjük.

A  Blidáriu völgytől dél felé nyomozva e vonalat, a hegységen ke
resztül vezető „nagy űt“ -on azt tapasztaljuk, hogy a NyÉNy-ra (20h) 
55°-nyira dűlő urgo-aptien rétegek fölött közvetlenül a kissé rátolt cal
lovien szaruköves mészkövek és szarukövek következnek. Délebbre meg
lehetősen kanyargó vonalban követhetjük a föltolási vonalat a callovien 
és urgo-aptien képződmények határán. A  Nóra völgyben az ÉNy-ra 
40°-nyira dűlő callovien rétegek alól megint kibukkan a dogger is, ahol 
szintén az ÉNy-ra dűlő urgo-aptien és alsó neokom mészkő által alkotott 
ferde szinklinális fölé való tolódás mutatkozik. Délebbre a callovien és a 
kréta képződmények közt levő határ adja a diszlokációs vonal lefutását 
is, amelyet B ö c k h  J. 1881-ben és 1882-ben már mint törésvonalat jelez. 
A  Runcsiától délre a platón megint fölbukkannak a liász és dogger 
képződményei is, de csak heverő darabokban ennek a vonalnak mentén, 
majd Padina Matyei községben a vonal folytatása mentén megint föl
bukkannak a liász- és dogger-rétegek, meredek Ny— ÉNy-i 70°-os dűléssel, 
amely nyugatabbra fokozatosan lankásodik. Még délebbre a Runc patak 
felé bukkannak ki ezek a legrégibb képződmények szintén a rendes 
NyÉNy-i dűléssel, míg tőlük keletre a kristályos palára települt alsó 
neokom mészkövet találjuk. Végül ezt a diszlokációs vonalait átnyomoz
hatjuk a Podlevin és Lyuborazsdia völgyekbe, -ahol megint a callovien 
képződményeket látjuk az alsó neokom mészkővel kontaktusban.
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A  plesivai diszlokációs vonal délebbi lefutásában is a nyugati 
hegytömegnek kelet felé való kis föltolódását kell feltételeznünk.

3. A béi-völgyi diszlokációs vonal. Ez az előbbi diszlokációs vo
nallal kb. párhuzamosan fut s a Plesiva hegytömegének, vagy Plesiva 
vonulat (Kud)-nak nyugati határát szolgáltatja. Természetére, karakte
rére nézve olyan, mint az imént leírt plesivai diszlokációs vonal; kép
ződésére nézve is körülbelül ugyanezt mondhatjuk, mint az előbbiről, 
t. i. ez is egy feltolódássá fajult antiklinálisnak tekinthető. Északon a 
Ménes völgyében leljük föl, ahol határozottan észlelhetjük, hogy a maim 
mészkövek rátolódtak az urgo-aptien mészkövekre. Erre a körülményre 
már T. R o t h  L. is figyelmessé lett. (L. Évi Jel. 1886* 154. old.) Itt, 
valamint délebbre is azt tapasztaljuk, hogy az ÉNy-ra (20h) körülbelül 
45°-nyira dűlő urgo-aptien mészkövek fölött körülbelül hasonló dűlésben 
(21h 36°) a maim mészkövek következnek.

Amint azonban a diszlokációs vonal lejut a béi völgybe, a maim 
alól a felszinre bukkan a callovien, majd a liász, s úgy látszik, csekély 
foszlányban köztük a dogger is, tehát az áttolódássá fajult antiklinális
nak a magja is kis folton a felszinre kerül. A  liász a Plesiva vonulat 
meredek neokom mészkő hegyoldala alatt egészen vertikális állásban, 
vagy csak csekély mértékben Ny-ra dűlve bukkan föl; kelet felé, az alsó 
neokom felé még csekély foszlányokban a griphaeás márga nyomait 
is fölleltem, amely nyugat felé a callovien alatt kétségkívül megvan, de 
a kiszélesült Beuszeku völgy alluviuma elfödi. Tehát mig északra a 
jobban hajló fekvő antiklinálisnak nyugati szárnya tolódott rá egy elég 
lankás ÉNy-ra lejtő síkon a keletibb hegy tömegre, addig délebbre 
ugyanaz az antiklinális egészen meredek síkon tolódott föl, miközben a 
mélyebb rétegek is napfényre kerültek közel vertikális állásban, sőt itt 
még a keleti szárny nyomai is megvannak a dogger griphaeás márga alak
jában. Ez a vonal tovább délre nyomozva lejön a Nóra völgyébe, majd 
átmegy a Kohldorf melletti Bálán hegyre, innét Padina Matyei környé
kére, ahol úgy látszik, a plesivai diszlokációs vonallal összefut. Majd 
délebbre megint elválik tőle s a Topolica hegy környékén, majd a Duna 
partján a callovien és a kréta-képződmények közt levő határt adja.

Itt meg kell emlékeznem az ezen utóbbi és a plesivai diszlokációs 
vonal közt levő területnek, vagyis nagyjából az alibégi és a lyuborazsdiai 
völgyek közt levő területnek szerkezetéről is. Ha a Duna felől északra 
hágunk, azt látjuk, hogy a gránitra helyenkint az alsó neokom mészkő 
telepszik, amelylyel lokálisan az ugro-aptien képződményei is kapcsolat
ban vannak. Feljebb menve a hegyoldalon, a maim- és callovien-rétegeket 
észleljük, látszólag az előbbiek fölött meglehetősen egyenetlenül eloszolva; 
míg egyes helyeken az utóbbiak közvetlenül a gránit fölött találhatók.
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Két jól föltárt helyen a kréta- és a júra-rétegeknek egymáshoz való vi
szonya még közelebbi adatot is szolgáltat. Egy nyugatabbi szénkutató 
helyen alul az orbitulinás ugro-aptien márgát s fölül a liász homokkövet 
tárták fel, amire már utaltam is (1. 9. old.). Egy keletibb tárónál pedig 
az alul levő orbitulinás márga fölött a callovienbeli szarukő-rétegek 
következtek, amelyek különben az északra eső hegyet is alkotják. Ennek 
a területnek júraképződményei tehát —  azt vélem —  itt nincsenek hely
ben, hanem rá vannak tolódva a gránitra települt autochthon kréta réte
gekre; de ez esetben is csak kisebb, lokális rátolódásra gondolok. Egyéb
ként ez a legnagyobb összepréselést szenvedett, komplikált szerkezetű 
déli hegységrész még további kutatást igényel.

4. A csetátyei szinklinális. A  béi völgy feltolódási vonalától Ny felé 
a júra rétegei átlag NyÉNy-i dülést mutatnak, majd egy vonalon túl, 
amely a szóbanforgó szinklinális tengelyét jelzi, ellenkező: K-i, DK-i 
iűlés észlelhető. A  megkülönböztetés kedvéért ezt a szinklináJist a szo- 
kolári Csetátye hegyről nevezem el, amelynek keleti oldalán vonul. 
Északon a Ménes folyó mellett a Plopa barlang környékén fellépő urgo- 
aptien rétegek jelzik a szinklinálist. Ezektől a rétegektől keletre a fekvő
ben levő malm-mészkő több ponton világosan alája dűl (Ny 45°) s viszont 
a tőlük Ny-ra levő maim mészkő keletre, tehát szintén alája dől, amint 
ezt több ponton, különösen az új iparvasút mentén mérhettem. Délebbre 
az urgonaptien eltűnik s a fölszinen csakis a maim képződmények szere
pelnek, amelyeken azonban tovább nyomozható a szinklinális lefutása, 
íg y  a béi völgy Szelistuca nevű mellékárkában, odébb a Botos tetőn, 
majd a Paunesti erdei lak mellett nyíló völgyben, a Csetátye hegy tövé
ben az út mellett húzhatjuk tovább a folytatását. A  Csetátyétől délre a 
hegyvidék hirtelen alacsonyabbá válik s itt megint a kréta képződmé
nyeit leljük a szinklinális középvonalában; nevezetesen az alsó neokom 
s az urgo-aptien képződményei lépnek föl megint, amelyek a Néra völ
gyében keleten korkordánsan a maimra települve Ny-i, körülbelül 50°-os 
dülést s nyugaton KDK-i 50°-os dülést mutatnak. Ez innét lehúzódik a 
szászkabányai Malom-völgy felé, ahol még szintén egy meredek állású 
szinklinális alakjában észlelhetjük; majd Kohldorf környékére húzódik 
át, ahol csak a keleti szárnyat észlelhetjük világosan, amelyen ÉNy-i 
(1911) 45°-os dülés jól észlelhető; a nyugati szárny pedig a grainodiorit s 
egyéb eruptiv kőzetek érintő behatása következtében kristályos-szem
csés mészszé alakult át. Tovább délre a Radimna-völgyben is észlel
hetjük ezt, azzal a különbséggel, hogy a szinklinális közepén az urgo- 
aptiennél fiatalabb konglomerátum is helyet foglal. Tovább a föltárások 
hiányossága miatt csak föltételesen vezetem délebbre a szinklinális ten
gelyét.



152 DR. SCHRÉTER ZOLTÁN (29

5. A stájerlaki antiklinális igen szépen van kifejlődve Stájerlakanina 
környékén, ahol a malm-mészkő alatt sorjában kibukkannak a callovien, a 
dogger s a liász képződményei és végül az antiklinális tengelyében a peron 
vörös homokkő és palás agyag is. Északkeleten Cselünknél, délnyuga
ton a Ménes-völgy felső részében az antiklinális szárnyai összefutnak s el
tűnnek a legmagasabb callovien- és malm-rétegek alatt. Ezt a jelenséget 
már K u d e r n a t s c h  is leírta, majd bővebben értelmezte T. R o t h  L. 
(„stájerlaki ellipszist) Továbbá DDNy felé a Mandrisiak-völgybe, majd 
a hasonló nevű tetőre s innét az 1047 m Conuna hegyre követhetjük ezt 
az antiklinálist, amit a callovien-képződményeknek a felszínen való elter
jedése határozottan kijelöl s a helyenkint mérhető dűlésszögek is igazol
nak. A  Conunánál a callovien felszíni elterjedése megszakad s helyet 
ad a malm-képződményeknek, amelyeken az antiklinális lefutása tovább 
nyomozható. A  keleti szárnyon átlag KD K -i (9h) 40°-o.s dűlés észlelhető. 
Délebbre, a Szokolárról keletre vivő út mentén megint fölleljük az anti
klinális további lefutását. Innét a neogén-képződményeken túl átcsap a 
Néra völgyébe, ahol a maim kibukkan a neokom-rétegek alatt, majd a 
szászkabányai Malomvölgybe lép át. A  szászkabányai Kalváriahegy kör
nyékén levő Ny-i dűlésű malm-képződmények úgy látszik, ennek az anti- 
klinálisnak a nyugati szárnyát alkotják. Tovább már nem nyomozható 
ez az antiklinális a feltörő eruptív kőzetek s az ezek által létrehozott 
nagymértékű metamorfizálás miatt.

A  stájerlaki antiklinális általában egy egyszerű normális nyereg, 
de helyenkint ez is át van buktatva, mint pl. Anina északi részén és 
Cselnik felé, ahol jól észlelhetni, hogy a keleti szárny rétegei is Ny-ra 
dűlnek. Ezt a fő antiklinálist egyébként számos kisebb diszlokácsió zavarja 
meg, amiket a szénbányászat alkalmával konstatáltak s amiket külön el
nevezéssel is illettek. (Gerlistyei feltolódás, porkárvető stb.) Ezek rész
ben hosszanti, részben haránttörések, illetve föltolódások, e helyütt ezek 
jelenlétére csak utalni óhajtok.

6. A predeti szinklinális a stájerlaki antiklinálistól nyugatra kö
vetkezik s a Predet fennsíkon nyomozható. A  malm-mészkő fölé, amely 
nagy állandósággal ÉNy felé dűl, a hasonló dűlésű tithon-mészkő követ
kezik egy hosszas sávban, amelynek nyugati felében csakhamar ellenkező 
DK-i dűlés mérhető. Ezt a dűlést észlelhetjük a nyugatabbra következő 
s alatta települő malm-mészkövön is. A predeti szinklinális térképváz
latunk területére már nem jut át s csak a teljesség kedvéért említet
tem föl.

Ennek a szinklinálisnak délkeleti folytatását kereshetjük talán ab
ban a kréta mészkő-vonulatban, amely Csiklovabányánál kezdődik az 
„Öreg Roll44 szikláival s délre az illadiai nagy völgyön, a Glava hegyen



(30) FELVÉTELI JELENTÉS. 153

keresztül Szokolárig nyomozható. Az urgo-aptien képződmények rétegzése 
uralkodólag pl. az illadiai nagy völgyben Ny-i, NyÉNy-i 40— 50°, úgy, 
hogy kissé keletre fektetett szinklinálisnak tekinthetjük. Délebbre, Szo- 
kolár mellett azonban keleti (6h) 70°-os dűlést észlelhetünk az urgo- 
a.ptienvonnlat nyugati részében, tehát itt már közel normális teknő alak
jában van jelen.

7. Polomi törésvonal. A  predeti szinklinális nyugati határát ez a 
törésvonal adja. A  malm-rétegek alatt ugyanis kibukkan megint a callo- 
vien hosszú keskeny sávban, sőt ez alatt helyenkint KDK-i (8— 9h) 70° 
dűlésben a dogger griphaeás-márga is. Ettől nyugatra pedig megint a 
maim képzőménvei következnek, de ellenkező Ny— NyÉNy-i dűléssel. 
Ezt a diszlokáeiós vonalat már K u d e r n a t s c h  behatóan leirta („grosse 
Dislokationsspalte“ )- Ez voltakép szintén egy megtört antiklinálisnak 
tekinthető, amelynek nyugati szárnya a keletihez képest kissé lesűlyedt 
egy meglehetősen meredek vetődés! síkon. Ez a felszinen észlelhető viszo
nyokból is következik, de még inkább erre utalnak K ü d e r n a t s c h  szel
vényei és leírása, amelyek az ő idejében létesített s akkor bejárható István 
alagút és -a vasúti alagút föltárásai után készültek (1. i. m. II. t. 1., 2., 3. á.). 
Délebbre azonban a s t á jerlak- o ravicabány ai út felé elvész ez a diszloká- 
ciós vonal; az egy forrnia, rétegzetten malmmészkő-platón tovább nem 
nyomozható.

Némi valószínűséggel feltételezhetjük azonban, hogy ez a vonal 
tovább folytatódik DDNy-ra s a csiklovai Roll hegynél kezdődő urgo- 
aptien mészkővonulat nyugati határán húzódik tovább egészen Szokolárig. 
Itt azonban már részben más viszonyok uralkodnak. Az urgo-aptien ré
tegei úgy az illadiai nagy völgyben, mint Szokolár mellett Ny felé dűl
nek, úgy hogy mint föntebb említettem, egy kissé keletre fekvő átbukta
tott teknővel van dolgunk. Közvetlenül mellette Ny felé hasonló dűléssel 
(Ny [19h] 45°) a malm-mészkövek következnek, amely körülmény csakis 
olymódon értelmezhető, hogy egy, a függélyestől kissé eltérő ferde sík 
mentén a maim a krétára rátolódott. Tehát e szerint a föntebb említett 
egyszerű törésvonal délebbre, úgy látszik, redővetődésbe, feltolódásba 
megy át.

8. A  polomi nagy diszlokáeiós vonaltól nyugatra több kisebb a lá -  

rendeltebb redőt: antiklinálist és szinklinálist  Írnak le s ábrázolnak szel
vényeikben K u d e r n a t s c h  és T. R o t h  L a j o s . Utóbbi a Marilláról 
északra vivő út mentén egy antiklinálist ábrázol. Mindketten a Lup nevű 
hegyoldalon egy szinklinálist, amely ÉÉK-re a Zlován gerincen tovább 
nyomozható. Ezután K u d e r n a t s c h  marillaháti antiklinálisa következik, 
mely szintén lehúzódik állítólag az orvioabányai útig a Padina sacaban, 
majd T. R o t h  L . és K u d e r n a t s c h  szerint újból egy szinklinális követ
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kezik a Gorun gerincen, majd T. R oth L. szerint egy antiklinális a 
lisavai-völgy felső részében s ettől nyugatra egy szinklinális a Kostura- 
hegy oldalában.

Ezek a redők mind csak a 'inaim - mészkő vön és márgán észlelhe
tők1) s nem nyomozhatok nagyobb távolságra, tehát csak kisebb fontos
ságúak. A  tárgyalás alatt álló területre s a térképvázlat területére éppen 
csak átlépnek, tehát csak a teljesség kedvéért említem föl ezeket.

Megjegyzem, hogy a malm-mészkő és márga területén számos ki
sebb lokális redő észlelhető egyebütt is, amelyek rendszerint csak kis 
távolságokra nyomozhatok. Legtöbbször a kedvezőtlen föltárási viszonyok 
s a sűrű erdő teszi lehetetlenné a továbbnyomozást. Ezeket, mint ke- 
vésbbé jelentőseket s a hegységet kialakító fődiszlokációk mellett számot 
nem tevő jelenségeket itt jórészt figyelmen kívül hagytam.

9. Ezután egy jelentős vonal, a natravölgyi antiklinális (Kader- 
natsch) következik, ahol az igen meredeken keletre és nyugatra dűlő 
malm-mészkő antiklinális szárnyak alatt sorjában a callovien-, dogger- és 
helyenkint a liász-rétegek föllelhetők s végül az antiklinális középvona
lában a legrégibb képződmény az alsó perm vörös homokköve és agyag
palája foglal helyet meredek állásban. A  Tilva maré nevű 845 m-es 
csúcsnál azonban végződik az antiklinális s úgy látszik délre tovább nem 
nyomozható. Ennek az antiklinálisnak is csak a déli vége ér a térképváz
latra. Ezt az antiklinálist tüzetesebben T. R oth L. írta le.

10. Ezután leljük, tovább nyugat felé haladva, a gerlistyei nagy 
szinklinálist, amelyet kétoldalt a perm rétegei alkotnak, majd fölötte a dog
ger, callovien és a maim rétegei következnek. Ez utóbbinak mészkövei 
vannak a szinklinális tengelyében (1. T. R oth L. szelvényét). Dél felé 
azonban ez is elvész, legalább is a stájerlak-oravicabányai országúton nem 
észlelhetni már a folytatását. Lehet azonban, hogy vagy ennek a vonal
nak, vagy az előbbiek közül egyiknek a folytatása a következő, 11. szám 
alatt felemlített:

11. Illadai szinklinális. A  maim mészkőnek az ugro-aptienre való 
kismértékű (a 7. pontban említett) feltolódásán túl nyugat felé a malm- 
mészkő dűlése csakhamar megváltozik s éppen ellenkezőleg belet felé 
dűl az illadiai nagy völgyben, tehát egy szinklinálissá alakul. Ennek 
északra való folytatását a csiklovai Craju hegyre, dél felé pedig Szoko- 
lárig követhetjük. A  vonal déli részében urgo-aptien mészkő van jelen 
keskeny sávban, valószínűleg a szinklinálisba települve; bár megjegy
zem, hogy itt a délebbi folytatásban sem a maim, sem az urgo-aptien 
képződményeken a dűlést nem lehet sehol sem világosan észlelni. i)

i) K u d e r n a t s c h  a sze lv é n y e ib e n  tév esen  a k ré ta  réte g e k e t is  b e le r a jz o lja  a 

szinklinálisokba.
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12. Még megemlékezem arról az antiklinálisról, amely Majdántól 
ÉK-re a Lisava völgy mentén észlelhető, a gerlistyei szinklinálistól nyu
gatra. Ebben az antiklmalisban a percn képződményei vannak felgyűrve 
(1. T. R o t h  L. szelvényét), de ez már kivül esik a tárgyalás alatt álló 
területen.

13. Szászkabányai törésvonal néven említhetjük azt a község nyu
gati részén végigvonúló törést, amely a keletibb malm-képződmények 
s a nyugatra eső perm-triász rétegek alkotta vonulat közt 'levő határt 
szolgáltatja. Ettől keletre is van egy kisebb jelentőségű törés, amely a 
Néra völgye környékén az imént említett maim s a keletebbre következő 
alsó neokomrétegek között határként vonul.

14. Lászlóvári diszlokációs vonal. Coroninitól DK-re a Lászlóvár 
tömegét malm-mészkő alkotja, amely mögött DK-re az urgo-aptien mész
kövek következnek ÉNy-i (19h) 50— 60° -ois dűléssel. A  kissé gyűrt maim 
mészkőnek az ugro-aptien felé eső részén szintén ÉNy-i dűlést mérhetünk. 
A  diszlokációs vonal a jelen esetben is egy meglehetősen meredek, ÉNy-ra 
lejtő sík, amelynek mentén a tőle nyugatra eső maim hegytömeg föltoló
dott. Ez a vonal nehézséggel nyomozható csak észak felé, mivel a pleisz
tocén agyagtakaró meglehetősen elföd mindent a platón. Kétségkívül 
ennek a foktatásaként tekintendő az a diszlokációs vonal, amelynek 
mentén az újmoldovai Németvölgyben a maim mészkő és az urgo-aptien 
érintkeznek s amely tovább északra is nyomozható egy darabig a két kép
ződmény határán.

15. Kisebb jelentőségű diszlokációs vonalak fordulnak elő az utóbb 
említettől keletre. Északabbra a Radimna völgy táján észlelhetjük egy 
törésvonal mentén a malm-képződményeknek az urgo-aptien rétegek mel
lett való fölbukkanását. Délebbre pedig ia Németvölgy felső részével pár
huzamosan figyelhetünk meg egy diszlokációs vonalat. Itt azt tapasztal
juk, hogy a NyÉNy-i 35— 45°-os dűlésű krétaképződmények (alsó neo- 
kom és urgo-aptien) fölött újból az alsó neokom fehér mészkövek, majd 
e fölött az urgo-aptien mészkövek következnek, közblil 'azonban egy dörzs- 
konglomerátum-breccsa is észlelhető. A  krétarétegeknek ezt az ismétlő
dését, a dörzskonglomerátumot is tekintetbe véve, egy kis pikkelyes ve
tődésnek, feltolódásnak minősíthetjük.

16. A  Lászlóvári feltolódási vonalon túl nyugat felé a tithon-mész- 
kőben néhány jól észlelhető kisebb, lokális jelentőségű szinklinálist és 
antiklinálist figyelhetni meg. Délre, Coronini község közelében igen za- 
zavartak a viszonyok, s a kőzetek rétegzetlensége miatt vajmi nehéz a tek
tonikai viszonyokat kihámozni. Kétségtelen, hogy van nehány lokális je
lentőségű törés vagy feltolódás, miután az ugro-aptien kőzetei helyenként 
hosszú sávok alakjában föllépnek a malm-képződmények között. A  vára.di
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völgygyei párhuzamosan pedig, úgy látszik, egy ÉK-re csapó antiklinális 
húzódik, amely azonban folytatásában az erupciós kőzeteknek s azok 
érintő (kontakt) hatásának fellépése miatt tovább nem nyomozható.

17. Nyugati diszlokációs vonal néven azt a diszlokációs vonalat kü
lönböztetjük meg, amelynek mentén a nyugati kristályos pala öv érint
kezik a miezozoikus mészkőhegységgel. A  kristályos palán az érintkezési 
vonalhoz közel ura.lkodólag NyÉNy-i vagy ÉNy-i dőlést mérhetünk; sőt 
ez, mint uralkodó dűlésirány, nyugatabbra is észlelhető. Már ebből is 
valószínűvé válik, hogy az uralkodó nyugati nyomásnak megfelelőleg — 
amelynek hatása különben az egész krassószörényi hegységben meglát
szik —  a kristályos palavonulat nem a mezozoikus (és palaeozoikus) 
mészkőhegység alá fog húzódni, hanem vagy vertikális vagy többé
ke vésbbé nyugatra lejtő diszlokációs sík mentén érintkezik vele, amely
nek mentén legalább belyenkint, a kristályom pala csekély mértékben a 
mezozoikumra (és paleozoikumra) feltolódott.

Ha ezt a diszlokációs Vonalat északról délfelé követjük, a követke
zőket észlelhtejük ennek mentén: Mindenekelőtt Majdán község mellett, 
a lisavai völgyben világosan látható, hogy a perm-képződményekre rá 
van tolódva a kristályos pala, (Y. ö. T. R o t h  L. 1889. Évi Jelent. 101. 
old. és Temeskutas-Oravicabánya földtani térképlap magyarázó szöve
gének 5. old. levő szelvények.) Délebbre Oravicabánya körül már közvet
lenül a malm-képződményeivel van érintkezésben a kristályos pala, ille
tőleg éppen a határon fölnyomult granodiorit stb. tömzsikkel, majd dé
lebbre keskenyebb sávon a perm-képződményekkel érintkezik. A  telepü
lési viszonyok ezen a környéken igen zavartak, úgy hogy általános sza
bályt a dőlésben fölismerni nem lehet. Hol a keleti, hol a nyugati dőlés 
az uralkodó, tehát itt tartózkodnunk kell a diszlokációs vonal természeté
nek megállapításától. Egyebek közt Románoravica keleti részének völgyé
ben a csillámpalák (19— 21h) ÉNy-i 75°-nyi dőléssel észlelhetők az 
ugyancsak ÉNy-i dőlésű permi-rétegek mellett. Csiklova-bányától délre 
már a malm-mészkövek mellett a csillámpalán keleti dőlés mutatkozik, 
majd délebbre Illádiánál megint nyugati dőlés észlelhető (1. a szelvényt). 
Ezután iá kristályos palák fölszini elterjedése megszakad a Nóráig s he
lyette a fölszinen a neogén-üledékeket leljük. A  Nóra mellett s attól délre 
Szászkabánya környékén is a nyugati dűlő uralkodik a kristályos palán. 
Itt délfelé hosszú vonalon a perm képződményei mellett foglal helyet a 
kristályos pala, körülbelül a Radimna völgyéig, amelyen itt is a nyugati 
uralkodó dőlés mutatkozik. Az általános dőlésirány alól csak egy helyen, 
a szászkabányai Yeruc völgyben találunk kivételt, ahol keleti dőlés 
mutatkozik.

A  Radimna völgytől délre haladva, e völgynek délről jövő kis
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mellék árkában, amely éppen a kristályos palák és a mészkc hegység ha
tárán vágódott be, elég jó föltárásokat látunk. A  bánátit erupcióktól 
met amortizált mészkő alól itt kibukkan egy-két foszlányban a perm 
kvarcit, homokkő és fekete agyagpala, de igen széthengerelt állapotban. 
Többnyire keletre dűlnek vagy egészen vertikálisan föl vannak állítva; 
mögöttük a kristályos palák következnek, amelyek szintén hol keletre, 
hol nyugatra dűlnek, hol éppenséggel vertikálisan állanak, ami, tekin
tettel arra, hogy éppen a diszlokációs vonalon állunk, nem meglepő je
lenség. Ezt a rétegek jelentékeny széthengerelésén, szétnyomásán kívül 
még a helyenkint föllépő dörzsagyagok és dörzsbreccsák is jelzik. Ezt 
az utóbbit már azért is felemlítem, mert egyik, az árokban föltárt bánátit 
erupoió mellett a kristályos pala felé eső dörzsbreccsában bánátit kavicsot 
is leltem, ami arra utalna, hogy a diszlokáció ennek a vonalnak mentén 
a bánátitok erupciója után is folyt.

Följutva a vízválasztóra, az 515 m magasságban levő útmenti ke
reszthez, innét pedig nyugatra a hegyoldalon fölfelé menve, jól észlelhet
jük azt a jelenséget, hogy a Ny-ra (19h) 40°-nyira dűlő erősen kihenge
relt szürke mezozoikus mészkő fölött az ÉÉNy-i (22h) 50°-os dűlésű 
csillámpalák következnek. Majd ismét dél felé a Báron völgy mentén — 
amely a tektonikai vonal déli folytatódására esik —  körülbelül merőleges 
érintkezési síknak képzelhetjük diszlokációs vonalunkat, amelytől a nyu
gatra eső csillámpalák megint főleg NyÉNy-ra dűlnek. Űjmoldovánál 
azonban egyszerre jóval keletebbre nyomultak a csillámpalák, eltérően 
az eddigi egyenes északdéli vonulásuktól. Miután a csillámpala d ülése ál
landóan Ny-i, vagy ÉNy-i közt ingadozik s a tőlük keletre levő mezo
zoikus képződmények hasonlóképen Ny, vagy NyÉNy-i dűléssel a csil
lámpalák alá hajolnak, ezt a jelenséget másképen nem értelmezhetjük, csak 
úgy, hogy a kristályos palák egy elég tetemes lebenye a mezozoikum 
fölé van torlódva egy nyugatra lejtő sík mentén. Ez leginkább észlel
hető az újmoldovai Németvölgyben, ahol a falu végén álló kis kereszt
nél a patakmederben a maim képződményeivel kapcsolatban fölbukkanó 
perm-foszlányra s magukra a malm-rótegekre is a csillámpala kis mér
tékben feltolódik. A  hegyoldalon délnek fölfelé haladva ezt a viszonyt 
eléggé konstatálhatjuk. Igen jól látszik a mezozoikumnak a csillámpala 
alá való vonulása végül délebbre a Yretinik hegyen.

Általános megjegyzések.

Az előzőket összefoglalva tehát a következőket mondhatjuk: Kele
ten a palaeozoikum és a mezozoikum közvetlenül rá van települve a kris
tályos pala és a gránit alaphegységre. A  palaeozoikus és a mezozoikus ré
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tegcsoport redőkbe van szedve, amely redőket nyugatról jött nyomás tor
laszolta föl. Először a keleti redok képződtek, majd fokozatosan jöttek 
létre a nyugatabbik. A  szinklinálisok a vonulat keleti részén kelet felé 
vannak átbuktatva, az antiklinálisok pedig kelet felé irányuló redő vagy 
váltós vetődésekbe vagy áttolódásokba mennek át; tehát pikkelyes vetődé- 
ses arculat jellemzi ezt a hegyvidéket. Ezzel természetes kapcsolatban van 
az egész keletebb! és délebbi hegyvidéken észlelhető uralkodó, sőt majd
nem állandó nyugati vagy északnyugati dűlésirány.

Egyes nagykiterjedésű széles platókon egyes képződményeken (kü
lönösen a maim) állandóan erősebb 35— 55°-nyi dűlés mutatkozik s így 
látszólag rendkívüli vastagságot érnek el, ami az egyebütt észlelhető nor
mális vastagságot jóval felülmúlja. Erre a jelenségre vonatkozólag azt vé
lem, hogy ezeket a hegyrészleteket számos rejtett, ki nem mutatható, a 
fődiszlokációs vonalakkal párhuzamos feltolási sík hatja át, amelyek 
mentén számos rög pikkelyesen egymás fölé tolódva eredményezte ezt a 
nagyobb vastagságot. A  pikkelyes szerkezet tehát, azt vélem, a fődisz
lokációs vonolak közé eső hegyrészekben is megvan helyenként.

A  nyugatibb redők legalább északon már normális álló redők, de 
délen ezek is át vanniak tolva kelet felé.

A  hegyszerkezet kinyomozását a hegység nyugati részén megnehe
zítik a kvarcoisdiorit, granodiorit stb. erupciók, amelyek nagy kiterjedés
ben metamorfizálták a különböző korú mészköveket. Az erupciós tömegek 
nagyjából északdéli irányban sorakoznak, de különálló erupeiókat alkot
nak, nem állanak összefüggésben egy bizonyos földkéreghas adókkal. Két
ségtelen azonban, hogy a hegységnek a felső-krétában bekövetkezett gyű
rődése, törése alkalmával tódultak lakkolitok, tömzsök alakjában az üle
dékes kőzetek közé vagy törtek a felszinre. A  mezozoikus mészkőhegy
ségtől nyugatra eső kristályos palatömeg kis részben helyenként föltolódott 
a mészkőhegységre. Fölvetődhetik az az eszme, hogy ez a kristályos pala
tömeg, illetve annak egykori keleti folytatása a mezozoikus vonulat fölött 
keletre áttolódott a kelet felé eső fillitcsoportra, ahol ma is megvan, mint 
gyökér nélküli takaró, de az alatta fekvő fillitcsoporttal együtt teteme
sen lejebb sülyedt utólag. A  mezozoikum fölött feküdt takarórészletet el
lenben az erózió eltávolította volna. Ezzel a nézettel szemben ma még 
tartózkodó állásponton kell maradnom; a föntebb leírt kisebbszerű jelen
ségeket ugyan észleltem, de az utóbbi nagyobbszabású áttolódás lehető
ségéhez, valamint általában azokhoz a nagyobbszabású áttolódási pro
blémákhoz, amiket újabban Gr. M . M u r g o c i  és S c h a f a r z i k  F. tanár urak 
a krassószörényi hegységben föltételeznek és ismertetnek, az ő vizsgála
taik befejezése előtt hozzá nem szólhatok.


