
15. Hegyszerkezeti vizsgálatok a Krassószörényi Hegységben.

D r . ScHRETER ZoLTÁN-tÓl.

Jelentés az 1911. évi reambuláló földtani felvételről.

Az 1911. év nyarán a nmélt. Földinívelésügyi Miniszter úr rende
letére folytattam a nyugatkrassószörényi paleozoikus és mezozoikus vonu
lat liegyszerkezetének vizsgálatát. A  hosszú vonulat északi részét, körül
belül Oravicabánya— Stájerlak vonalától Resicabánya környékéig jártam 
be. Ez a folytatólagos munka szükségesnek mutatkozott annak a meg
állapítására, hogy a délebbi ( a múlt évben bejárt) paleozoikus és mezo
zoikus hegyvonulatnak hegyszerkezete mimódon folytatódik az északibb 
hegységrészben. Vagyis célom az volt, hogy a délebben észlelt hegy szer
kezeti viszonyoknak az északibb hegyvidék szerkezetéhez való viszo
nyát megállapíthassam. Az északi hegyvidék földtani és hegy szerkezeti 
viszonyait kimerítőleg ismertették T. R oth L a jo s  és H a e a v á t s  G y u l a  

főgeologus urak s munkámban az ő munkájukhoz csatlakoztam.
Ezenkívül szükségesnek mutatkozott még a berzászkai és a bozo- 

vicsi térképlapon nagyobb területeknek az átnézetes bejárása is, hogy a 
közelebb kiadandó térképlapokhoz a magyarázó szöveg elkészíthető 
legyen. Amellett, hogy örömömre szolgált, igen tanulságos volt rám 
nézve, hogy ez utóbbi kirándulásokat Dr . S c h a f a r z ik : F e r e n c  műegye
temi tanár úrhoz csatlakozva, vele együttesen végezhettem. A  felvétel 
első hetében kérésemre T. R o t h  L a jo s  főgeologus úr szíveskedett lejönni 
s vele néhány, még nem eléggé világos, vitás kérdést a helyszínén vég
legesen eldöntöttünk. Utóbb az igazgatóság beleegyezésével kb. két 
hétre L a z a r e v ic  M il o r a d  szerbiai bányamérnök, a wieni egyetem hall
gatója csatlakozott hozzám, ki a Szerbiába átnyúló hegyvidék földtani 
viszonyaival óhajtott megismerkedni. L a z a r e v ic  úr a felvétel folyamán 
nagy érdeklődést és buzgalmat tanúsított.

A  földtani felvétel fáradságos munkájában hathatósan támogattak 
a hatóságokon kívül a Osztrák-magyar Államvasút Társaság orovica- 
bányai, stájerlaki, resicabányai, szekuli és krassóvári hivatalai, a bozo- 
vicsi m. kir. bányakirendeltség, a dalbosfalvai m. kir. erdőgondnokság
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s a Berzászka vidékén dr. S c h a f a k z ik  F. tanár úrral együtt való tar
tózkodásom idején a kozlai bányahivatal főnöke. Az említett hivatalok 
főnökeinek, illetőleg vezetőinek támogatásukért köszönetemet fejezem ki.

Jelentésemben külön óhajtok szólani a nagy nyugatkrassószörénvi 
paleozoikus-mezozoikus vonulat északi részén észlelt viszonyokról és 
külön a Berzászka vidékén és az almásrónai krétaterületen észlelt jelen
ségekről.

I. A nyugat krassószörényí paleozoíkus és mezozoíkus vonulat
északi része.

Ennek a területnek a földtani viszonyait ez alkalommal nem volna 
célirányos behatóbban tárgyalnom, egyfelől azért, mert a múltban a terü
letet felvevő geológusok tollából kimerítő leírás már megjelent annak 
idején a m. kir. Földtani Intézet évi jelentésében, másfelől azért, mert 
a kiadandó térképlapokhoz Írandó magyarázó szövegekben, valamint az 
egész hegység egyetemes leírásakor a közel jövőben erre tág tér fog 
nyílni. Egyébként ugyanazok a képződmények szerepelnek itt is, mint 
délebben s az egyes képződményeknek itt is ugyanazok a jellemvonásai, 
s e tekintetben elég, ha a múlt évi (1910.) jelentésemre utalok. Tehát 
ezúttal csak az előforduló képződmények rövid felsorolására szorítkozom. 1

1. A kristályos palák csillámpala (Böckh J. II.) csoportja.

Uralkodólag muszkovitos csillámpalákból áll, amelyben sok helyütt 
vörös gránátok vannak. A  paleozoikus-mezozoikus vonulattól keletre nagy 
területen lép fel. Csapásiránya ÉÉK-i s a dűlése állandóan ÉÉlSTy-i, 
kb. 50— 60°-nyi, tehát a paleozoikus-mezozoikus vonulat alá húzódik.

2. A  kristályos palák fillit (Böckh J. III.) csoportja.

Uralkodólag fillitból, amfibolitból és chloritos palákból áll. Ebből 
épült fel a mezozoikus vonulattól nyugatra eső nagykiterjedésű kristályos 
pala terület. A  rétegezés csapása NNE s uralkodó dűlésiránya, leg
alább a paleozoikus-mezozoikus vonulat mentén NNW. Vonulatunkkal 
egy NNW-re meredeken lejtő diszlokációs sík mentén érintkezik. Ide 
sorolandó T. R o t h  L a jo s  szerint a Kernyála környékén fellépő erősen 
csillámos fillitvonulat is. Vékony sávban Krassóvár és JSTermet környékén 
a karbon konglomerátumok fekvőjében is konstatálható.
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3. Felsőkarbon.
Kagy kiterjedésben fordul elő Krassóvár, Nerraet és Resicabánya 

vidékén. (Megjegyzem, hogy a HALAVÁxs-tól ismertetett karbon terület
nek azt a részét, amely a dognáeskai térképlapra esik, nem jártam be s 
így nem ismerem.) Itt öregszemű konglomerátumok, homokkövek és 
fekete agyagpalák alakjában van a karbon képviselve. Utóbbiak kíséreté
ben vékonyabb-vastagabb széntelepek is előfordulnk. Szekulon vasta
gabb telepek vannak, amelyek már régóta jelentékeny bányászat tárgyai. 
Vékonyabb telepek, széncsíkok Lupák és Ivlokodics környékén is vannak, 
amelyekre eredménytelen kutatások történtek s folynak a jelenben.

4. Alsó Perm.

A  felsőkarbonnal igen szorosan, majdnem elválaszthatatlanul 
összefüggő rétegcsoport, amely a benne talált gyér flóra alapján köze
lebbről és alsó rothliegendbe tartozik. Szürke, vörös és fekete palás 
agyagok, fehéresszürke (arkozás) és vörhenyes homokkövek, továbbá 
konglomerátumok tartoznak ide. Eléggé nagy kiterjedésben fordul elő Maj- 
dán, Csudafalva, Gerlistye, Ivlokodics és Kölnik környékén; keleten 
pedig a Ivernyála, a naveszi, komárniki erdőőri lakok környékén, majd 
tovább észak felé a Szodol-völgy felső részén és a Fehér-folyó (Riu alb) 
baloldala mentén lép fel hosszú sávban.

5, Liász.

A  mezozoikumból a triász ezen a területen teljesen hiányzik. Az 
első tag a liász, amely alsó részében terresztrikus eredetű szürke homokkő 
és fekete palás agyag alakjában van jelen; ezek kíséretében több helyen 
széntelepek lépnek fel; Dománon élénk bányászat tárgya a liász kőszén. 
A  liász-képződmények másik ága Székül felé vonul. A stájerlaki anti- 
klinális északi meghosszabbításába eső törésvonal mentén kibukkan még 
a liász az Olenika-völgyben, Jabalcsánál és a Prolaszon a Karas mellett; 
keleten pedig Ivomárnik környékén, majd délebbre a Cseresnaja környé
kén van egy hosszú, keskeny vonulat. A  liásznak néhol előforduló maga
sabb rétegei már tengeri eredetűek. így  a Cseresnája és a Ka vesz tájon 
T. R o t ii L. mutatta ki a tengeri eredetű liászt, Domán környékén pedig 
H a l a v Á t s  G y u l a  a Harpoceras bifrons Brug. jellemezte felső liász szin
tet mutatta ki.
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6. Dogger.

a) Alsó tagját, a neaerás vagy Harpoceras opalinusos rétegcsoportot 
főleg márgák alkotják. Jelentékenyebb mérvben szerepel Stájerlak-Anina 
környékén, északabbra Cselnik körül, majd a Prolasztól délre eső terüle
ten, a Prolasz és Jabalcsa közé eső területen az imént említett törésvonal 
mentén, a liász-képződmények fölött. Azonkívül északabbra Domán és 
Kuptore környékén szintén végig követhető ez a vékony rétegcsopor't 
a ketté ágazó liász-vonulat fölött keskeny sávban, b) A  dogger felső tag
ját a (jryphaeás vagy Harpoceras Murchisonae Sow.-t tartalmazó réteg
csoport alkotja, amely szintén márgákkal, részben keményebb meszes 
márgákkal van képviselve. íg y  pl. a Prolasztól délre eső területen, vala
mint attól észak felé keskeny sávban, nemkülönben Domán és Kuptore 
környékén a neaerás rétegek fölött hasonlóképen keskeny' sávban , fellép. 
A  gerlistyei szinklinális alsó rétegeként a teknő szélén körös-körül fellép.

7. Callouien.

Szaruköves mészkő, márga és szarukő-rétegek nagymérvű fellépése 
jellemzi ezt a rétegcsoportot. Nyugaton a gerlistyei szinklinálisban jelen
tékenyebb szerepet játszik. Keletebbre a poloini vonulatban hosszú, kes: 
kény sávban húzódik SSW-ről NNE-re SE düléssel. Nagyobb kiterje
désben van meg a stájerlaki antiklinális mentén, ahonnét a Sztrázsa-hegy 
környékére húzódik, majd északabbra a Szokolovácon, a Zabéi környékén 
s végül Jabalcsa felé lép fel. Keletebbre, a szodolvölgyi diszlokációs vonal 
mentén fordul elő, a Ponor-hegyen, ahonnét NW-nek Domán felé húzó
dik. Kisebb foltban Kuptoretől délre fordul elő. A  mezozoikus vonulat 
keleti részén, végül hosszú, keskeny callovien-vonulatot találunk, amely 
a karasvölgyi feltolódási vonalat kíséri. Ez a vonulat a Predilkova—  
Cseresnája— Navesz táján húzódik s rétegei W NW -re 40— 50°-nyira 
dűlnek.

8. Maim és titkon.

Főleg szürke mészkő és márga alakjában van jelen (alárendelten 
szarukő-gumókkal és rétegcsékkel) ezen a területen is, hol igen nagy ki
terjedésben mutatkozik a fölszínen. És pedig nyugaton a gerlistyei szin
klinális magját alkotja; Gerlistye, Ivrassóvár és a Bohuj-patak dél-északi

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1911. 10
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irányú része közt levő terület legnagyobb részét a maim képződményei 
építik fel. Ez északnak, Jabalcsa felé húzódik, ahonnét a Ponor-hegyen 
át Domán környékéig terjed. Keleten a Cseresnája, Navesz és a Szodol- 
völgy környékén húzódik egy másik, keskenyebb vonulat. Kis folton 
Székül fölött fordul elő (1. H a l a v á t s  1893).

Míg a maim képződményeinek alsóbb részét szintekre elkülöníteni 
nem lehet, addig a legmagasabb tagot, a tithont sok helyütt jól el lehet 
választani. Régóta ismeretes már a Predet plató tithonja, amely messze, 
észak felé húzódik Krassóvár környékére. Nyugaton a gerlistyei szin- 
klinális magjában mutatta ki már T. R oth L. a tithon előfordulását. Ma
gamnak mostan Jabalesától északi irányban sikerült a tithonnak egy 
keskeny szalagját konstatálnom, amely legjobban az Olenika-völgy bal
oldala fölött létesített új kőbányában van feltárva. Itt a rétegek W N W  
felé 33°-kal dűlnek, foltos, szürke, vastagpados mészkövek, amelyekben 
számos Perisphinctes colubrinus R eix., P. contiguus Ca t ., Belemnites cfr. 
semisulcatus Munst. és Aptychus Beyrichi Opp. példányt sikerült lelnem.

9. Alsókréta.

A  maim, illetve tithon mészkővel igen szorosan összefügg egy 
nagytömegű fehér vagy sárgás mészkő-komplexus, amely alsóbb részé
ben kétségkívül még tithon és feljebb, közelebbről nem szintezhető alsó 
neokom korú. Magasabb, részben elkülöníthető szintet képviselnek az 
apt emelet rétegei, amelyek részben márgásabb kőzetek, rendszerint 
eléggé bő kövület tartalommal (orbitulinák, rhynchonellák, lithotham- 
miumok). Míg délebben az aptiennek márgás fáciese jobban uralkodott, 
addig itt északon inkább a fehér vagy sárgás mészkövek uralkodnak, 
amelyekben néhol eléggé gyakoriak requieniák, foraminiferák és litho- 
thamniumok. Ellenben a mélyebb, tithon-alsóneokom repedezett fehér 
mészkövek általában kövületmentesek. Az utóbbiak előfordulnak: a Ker- 
nyála-hegyen, közvetlenül a gránitra és krist. palára települve. Észa
kabbra a naveszi erdei lak környékén vannak meg nagyobb kiterjedésben, 
ugyanilyen helyzetben. A  középső nagy vonulatban, amelyet a Sest, Rav- 
nistye és Gabrova nevű területek jelölnek, úgy az alsó neokom, mint az 
apt emelet jelen vannak, de a kettő el nem különíthető. Ugyanezt látjuk 
a nyugati krétavonulatnál is, mely Krassóvár— Domán— Resicabánya 
környékén húzódik.
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10. Neogén.

Klokodics— Krassóvár környékén egy kis neogén öböl nyúlik be a 
palaeozoikus-mezozoikus vonulatba, ahol egy kis depressziót töltenek fel a 
rétegei, amelyeket T. R oth L a jo s  és H a l a v a t s  G y u l a  főgeologus urak 
pannoniai (pontusi) korúnak tekintettek. Közvetlenül Krassóvár mellett 
a Tyinkul breg-en levő édesvízi, széntelepeket tartalmazó üledékeket kö
zelebbről megvizsgáltam, de sajnos, semminemű kövületet nem leltem. 
Ellenben a kápolna alatt s az egyik árokban a rétegek közé települő 
szép dácittufa padokat észlelhettem, amelyek, jellegeiket tekintve, azono
sak a karánsebes— mehádiai neogén öbölből, a Rúzs környékéről stb. leír
takkal. Miután amott világosan a határozott felső mediterrán rétegek leg
aljába települve fordul elő a dácittufa (L. az 1909. évi jelentésemben), a 
krassóvári előfordulást s vele kapcsolatban fellépő üledékeket is leg
helyesebben a felső mediterrán emeletbe sorolhatjuk. Ezt azonban egy
előre csakis a Krassóvár ̂ mellett levő kisebb előfordulásra óhajtom vonat
koztatni, miután az öböl nagyobb részét nem volt alkalmam megvizsgál
hatni.

A. pleisztocén és hnlocen a szóban forgó területen alárendelt szerepú.

A hegyszerkezet.

Ennek a hegyrésznek szerkezete hasonló a hegység déli részének (a 
múlt évi jelentésemben ismertetett) hegyszerkezetéhez. Itt is gyürődve 
vannak a rétegek; antíklinálisohat és színkUnálisoküt különböztethetünk 
meg, amelyek rendszerint hosszú vonalon nyomozhatok. Az antiklináli- 
sok sok helyütt meredek feltolódásokká alakultak. Több tektonikai vonal 
a délebbi hegyvidékről áthúzódik ide; egyesek elenyésznek, majd ismét 
mások, újak lépnek fel. Keletről nyugat felé haladva, a következő főbb 
kialakító szerkezeti vonalakat említhetem fel: 1

1. A  karasvölgyi diszlokációs vonal.

Ettől a vonaltól keletre a kristályos pala alaphegységre közvet
lenül a transzgredáló alsó neokom, részben aptien rétegek telepszenek s 
megzavarva nincsenek. Nagyjából a Karas-folyó felső folyásával párhu
zamosan egy meredeken W N W  felé lejtő sík mentén felbukkannak kes
keny sávban a perm képződményei, amelynek keleti határa a diszlokációs

10*
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vonal lefutását jelzi. Ezen diszlokációs vonalon a nyugati hegy tömeg 
kelet felé kissé feltolódott. A  perm fölött a liász, dogger képződményei 
következnek, amelyek ép úgy, mint a mélyebben levő perm rétegek 
W NW -re 45— 70°-nyira dűlnek. A magasabban nyugat felé következő 
maim és alsókréta mészkövek nagy kiterjedésű platót alkotnak. A  plató 
keleti szélén, a maim mészkövén észlelhető még a W N W  irányú dűlés, 
de már magán a platón semmiféle rétegzés nem látszik, néhány pontot 
kivéve. íg y  pl. a Bás-forrás völgyétől (Szodol völgy) keletre ESE felé 
60°-os dűlés mutatkozik a kibukkanó mélyebb maim mészkövön. Tehát 
úgy látszik, hogy a plató északi végén szinklinálissal van dolgunk. Dé
lebbre azonban a plató nyugati részén is N W  dűlést látunk itt-ott, tehát 
látszólag a nyugatabbra következő hasonló dűlésű maim mészkövek alá 
lejtenek. A  feltárási viszonyok, sajnos, oly kedvezőtlenek, hogy lehetet
len pontosan megállapítani a valódi szerkezeti viszonyokat. Egyelőre füg
gőben kell hagynunk tehát, hogy vájjon egyszerű szinklinálissal van-e 
dolgunk, amilyet T. B ot'h  L. feltételez,*) vagy hogy az északon még 
álló tengelyű szinklinális déli folytatásában kelet felé fekvő, illetőleg 
átbuktatott teknővé fejlődik-e? Avagy hogy a kréta plató nyugaton egy 
töréssel, helyesebben feltolódási síkkal határolódik-e a maim plató felé? 
Az esetben, ha feltolódási vonal jelenlétét feltételezzük, bizonytalan hely
zetben vagyunk az iránt, hogy diszlokációs vonalunkat a béi feltolódási 
vonal folytatásának tekintsük-e vagy sem? A  gyarló feltárási viszonyok 
mind ennek a kifürkészését nem engedték meg.

2. A Csetátyei szinklinálisnak

a Ménes völgyén túl való folytatódása bizonytalan; de ha az imént emlí
tett törésvonal jelenlétét elfogadjuk, úgy azt föltételesen a meredek állású 
maim mészkövekben az említett törésvonal és a stájerlaki antiklinális közt 
ÉK-felé húzódónak képzelhetjük.

3. A  stájerlaki antiklinális

Aninától Cselnik, Jabalcsa felé húzódik. Általában kissé keletre dűlt 
tengelyű. Az eróziótól kivésett mélyebb helyeken a régibb képződmények: 
a dogger, liasz, sőt perm bukkannak napfényre, a hegytetőkön ellenben

') L. az 1893. Évi Jelentésében lévő szelvényt.
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már a callovien és maim mészköveken követhetjük az antiklinális lefutá
sát. NE-felé feltolódásba megy át, amely világosan a Karas áttörésénél 
s ettől északra Jabalcsa felé és az Olenika völgyben látható. Itten a 
törésvonal mellett kibukkanó alsó liász képződmények közvetlenül az 
alsókréta, illetőleg Jablacsától északra a tithon mészkövekkel érintkez
nek. Ez a vonal még valószínűleg északabbra Domán környékéig követ
hető, hol a V. Sochi egyik kis mellékvölgyében a maim mészkövek közt 
a liász kis folton kibukkan. H a l a v a t s  Gy. itten a maim képződményei
ben két kisebb jelentőségű antiklinálist írt le. (1893.)

4. A  szodolvölgyi diszlokációs vonal.

Ez voltaképpen egy kis feltolódássá alakult antiklinális, amely 
Kuptoretól délre kb. SSE-i irányban húzódik. Ennek keleti oldalán maim 
(és tithon) és alsókréta mészkövekből álló plató van, tőle nyugatra pedig 
a kissé keletre feltolódott NW-felé dűlő liasz, dogger, callovien és maim 
képződmények terülnek el. A  Bás-forrástól SW-felé már a callovien 
szarúköves mészkőrétegek fekszenek közvetlenül az alsókréta mészkőplató 
mellett. Majd délfelé, a jabalcsa— komárniki út felé egészen elvész, 
tovább nem nyomozható ez a vonal.

A  Strázsahegytől nyugatra a stájerlaki antiklinális mellett a maim 
rétegei előbb egy kis szinhlinálist, utóbb nyugatra egy kis antihlináliset 
alkotnak. Mindkettő aránylag rövd vonalon nyomozható.

5. A  Predet szinklinális

a Predet nevű platón húzódik délnyugatról északkeletnek. A  maim és ne
vezetesen a tithon lankásan települt rétegei építik fel ezt a teknőt. Az 
aninai völgy mély szurdokában is észlelhető a folytatása. Innét tovább 
húzódik NNE-felé, de a további folytatásában már úgylátszik keletre 
hajlik a teknő, miután a Krassóvártól keletre eső szurdokokban a tithon 
mészkövekben csakis ¥ N W -i 20— 40°-os dűlést mérhetni, vagy, ami való
színűbb, közben elvész, eltűnik.

6. A  Pólóm diszlokációs vonal.

Ez a Predet plató nyugati meredek törési szélét képviseli. Ennek 
mentén a Predet szinklinális nyugati szárnyának tithon és maim rétegei



1. ábra. 
Szelvény a nyugatkrassószörényi m

ezozoikus hegy vonulaton keresztül W
N

W
—

SSE
 irányban.

la, 
K

ristályos 
palák 

csillám
-pala 

(B
ükk 

J. 
II.) 

csoportja, 
lb. 

K
rist. 

palák 
fillit 

(B
ökh III.) 

csoportja. 
2. A

lsó perm
. 

3. L
iás:

4. D
ogger. 5. C

allovien. 6. M
aim

 (és T
ithon). 

7, A
lsó kréta.

150 DR. SCHRÉTER ZOLTÁN (9)

alól kibukkannak a callovien, sőt helyenkint a dogger 
rétegei is. Ettől a vonaltól nyugatra pedig az ellenkező 
N W  45— 55°-os dűlésű maim rétegeket leljük. Ez a vo
nal NE irányban jelentéktelenné válik. Az aninai— ger- 
listyei szurdokvölgyben még észlelhető, amennyiben a 
calloviennek tekinthető rétegek még kibukkannak ennek 
a vonalnak a mentén. Északabbra azonban bizonytalan 
a lefutása. A  Krassóvártól keletre eső szurdokban a 
NW-re 20°-ra dűlő tithon mészkövek mellett 80°-os NW  
dűlésű maim mészkövet észlelhetünk. Nyilván egy ki
sebb töréssel van dolgunk; de hogy ez a pólóm törés 
folytatása-e, az bizonytalan. Megjegyzendő azonban, 
hogy kb. ennek a vonalnak folytatásába esik.

7. A  krassóvári diszlokációs vonal.

Az alább említendő Natra antiklinális mélyebb 
rétegei, nevezetesen a perm és liasz eléggé szabályosan 
az antiklinális keleti és nyugati szárnyának magasabb 
mészkő rétegei alá települnek. Az antiklinálistól keletre 
eső mészkővonulat északi folytatása mentén azonban 
úgy a perm, mint a mélyebb karbon rétegek kissé fel
tolódtak egy N W  felé lejtő sík mentén a maim, illetőleg 
legnagyobbrészt alsókréta mészkőplatóra. Ez a feltoló
dás kifejezésre jut már a gerlistyei vasúti állomás kör
nyékén, majd tovább húzódik Krassóvár— Nermet mel
lett, egészen Resicabánya környékéig. A diszlokációs 
vonal mentén néhol még a kristályos palák is kibukkan
nak (Nermet). A  gerlistyei völgyben, a most épülőfél
ben levő országút bemetszésében pompásan láthatók a 
gyűrt karbon agyagpalába belenyomódott kisebb-na- 
gyobb krétamészkő foszlányok.

8. A  Natra antiklinális

tengelye éppen a Natra eróziós völgyének fenekén húzó
dik. A  középvonalában a permkori homokkövek és palás 
agyagok szerepelnek s a völgy két oldalán a meredeken 
ESE— W N W  felé dűlő liász, dogger, callovien és maim 
képződményeit leljük. Észak felé a perm képződményei
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nagyobb kiterjedést nyernek s erősebben győrieknek mutatkoznak; egy- 
helyütt több, két, vagy három antiklinális is megfigyelhető, amelyek azon
ban pontosan ki nem nyomozhatok.

9. A  gerlistyei szinklinális

a Natra antiklinálistól nyugatra következik s annak nyugati szárnya 
alkotja a szinklinális keleti szárnyát. A  gyönyörűen követhető szinkli
nális NNE csapású s a júra rétegei építik fel. A  mellette jobbról és bal
ról levő, egykor kiemelkedőbb antiklinálisokat eltávolította az erózió, 
sőt a mélyebb (liász és perm) laza kőzetekből álló rétegeket tetemes mér
tékben kimélyítette, úgy hogy ma a mészkőből álló szinklinális közép
része magas bástyaként mered a lazább anyagú régibb képződmények 
felett. G-erlistye községnél végződik a mezozoikus rétegesoport; de ennek 
a vonalnak meghosszabbításába esik északabbra a már ÜALAVÁTS-tól a 
perm képződményeken észlelt teknő, amit talán a gerlistyei szinklinális 
közvetlen folytatásának tekinthetünk.

10. A  csudafalvi antiklinális

tisztán a perm képződményeken észlelhető az előbbi szinklinális és a 
kristályos palák alább említendő feltolódási vonala között. Már a majdáni 
völgyben észlelhető, majd északabbra a gerlistyei völgyig s azon túl is, 
hogy a perm képződmények egyfelől keleten ESE irányban a gerlistyei 
szinklinális jura képződményei alá dűlnek, másfelől pedig nagyjából 
nyugatra W NW -felé, látszólag a hasonló dűlésű kristályos palák alá. A  
rétegeknek ez az állása tehát nagyjából egy alárendelt jelentőségű anti- 
klinálist jelöl. 11

11. A  nyugati áttolódási vonal

néven azt a tektonikai vonalat jelöljük, amelynek mentén a paleozoikus 
képződményekkel érintkeznek a kristályos palák. Az utóbbiak t. i. egy 
WNTW-felé lejtő sík mentén az említett vonulatra kissé feltolódtak. A  
viszony itt is olyan, mint azt a hegység délebbi részéről múlt évi jelen
tésemben leírtam.
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12. A  gorujai diszlokációs vonalak.

Meg kell itt még emlékeznem a nagy nyugtai diszlokációs vonal
tól nyugatra eső diszlokációkról is. A  Groruja község mellett levő árkok
ban a NW-felé dűlő kristályos palák közt vékony, szétfent, szétdörzsölt 
fekete palás agyag van jelen, amelyet majdnem tisztán dörzsagyagnak 
tekinthetünk. A  fekete anyag által csalogatva, régebben a déli árokban 
tárókat hajtottak, de eredmény nélkül. Ennek csapásirányában észak felé 
az északibb árokban ez évben egy primitiv aknát mélyesztettek, amely- 
lyel állítólag elértek egy vékony széntelepet. A  hányó mellett csakugyan 
láttam egy törmelékes feketeszén kupacot, ami állítólag az aknából ke
rült ki. Nem lehetetlen tehát, hogy itt a liász szenet tényleg megütötték, 
miután a szerkezeti és föllépési viszonyok egészen analógok az Almás 
medencétől délre eső hegyvidéken észlelt viszonyokhoz.

Feljebb (Ny-ra) megint N W  dűlésű kristályos palák következnek 
csekély távolságig, majd egészen keskeny mezozoikus (maim) mészkősáv 
húzódik NNE— SSW irányban, amely minden oldalról a kristályos 
palákkal van körülvéve. A  mészkő rendkívül széthengerelt, lencsés szer
kezetű, néhol egészen szét van nyomva.

Nézetem szerint ezekben az esetekben egyes pikkelyekről van szó, 
amelyek nyugatról kelet felé, a keleten levő hegytömegre feltolódtak s e 
közben az üledékes kőzetek a meglevő kis foszlányok kivételével majd
nem teljesen széthengerelődtek. Yalószinű, hogy még több ilyen pikkelyes 
feltolódás van a nyugatra eső dognácskai kristályos pala hegységben. 
Kétségkívül hosszú vonalak ezek, de a fölszinen csakis ott válnak érzé- 
kelhetőkké, ahol —  mint a jelen esetben —  a szétnyomott mezozoikus kép
ződmények vonulatának egy-egy foszlánya napfényre bukkan.

II. Kozla környéke*

A  nyári felvételi idő egy részét Dr. Schafarzik F. műegyetemi 
tanár úr társaságában Kozla vidékén töltöttem s együttes kirándulá
sainkon néhány vitás kérdést sikerült tisztáznunk. A  tanulmányok érde
kében Szerbiában is töltöttünk néhány napot. Miután az együttes stú
diumról Schafarzik tanár úr kimerítőbb jelentést ad, valamint a közel 
jövőben az egész terület beható leírása következik, mindössze a főbb föld
tani és hegy szerkezeti momentumok száraz fölemlítésére szorítkozom.

A  környéken jelen van a kristályos palák csillámpala csoportja
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(B öckh II. csop.) és nyugatabbra a íillitcsoport (Böckh III. csop.). Á  
dűlési irány itt is (NE— SW  csapás mellett) uralkodólag NW .

Kozla telep mellett szürke karbon agyagpala fordul elő, amelyet 
néhány vékony eruptiv telér jár át. Ugyanez van jelen Berzászkától 
DK-re is a kristályos pala területbe ékeltem Ennek déli folytatását lát
juk Szerbiában, a Kozica-folyó völgyében keskeny sávban. Verni csak 
keletebbre a Muntyána körül van jelen. A  jurából megvan a liász; még 
pedig legalul az alsóliászba sorolható széntartalmú homokkőcsoport van, 
magasabban a középsőliász brachiopodás mészmárgák (Terebratula gre- 
slenensis stb.-vel), majd zöldes, homokos tufás mészkövek stb. (Amaltheus 
margaritatus-szál, Belemnites 'paxillosus-^dl stb.) alakjában.

A  széntelepeket Ivozlán (Szirinya telepen), vele szemben Szerbiá
ban, B osman telep) bányásszák; régebben északon a Ivamenica nevű tájon 
is volt bányamívelet. A  korábban alsóliásznak tekintett homokkövek és 
konglomerátumok egy része vizsgálataink alapján középső krétakorinak 
bizonyult.

A  doggert a bejárt területen igen alárendelten crinoideás és brachio
podás mészkövek és posidonomiás palák alakjában leltük képviselve.

maim főleg vörhenyes és szürke mészkő alakjában van jelen és pedig 
úgy látszik, annak főképen a felső része a tithon van benne képviselve. 
Fölötte az alsó neokom következik, amely hatalmas vastagságú, világos 
szürke, néha szarúkő-gumós mészkő alakjában van jelen. Kozlától NE 
és SE-felé a Szirinyának és mellékfolyóinak völgyeiben jó feltárásban 
látható. A  Dilma maré hegyen rossz megtartású ammoniteseket sikerült 
belőle gyűjtenünk. Az alsókréta legfelső részébe, valószinűleg a gaultba 
sorozható az a képződmény, amely Kozlától északra, a Plostina környé
kén, a Tilva Drenetinán, a Kamenica déli részén fordul elő. Ugyanide so
rolható a Streniak Kamenici hegygerincen előforduló rétegcsoj)ort is. 
Uralkodólag homokkőből és konglomerátból álló rétegkomplexus ez, 
amelyet azelőtt liásznak tekintettek. Tényleg alatta legtöbb helyütt a 
szenet tartalmazó liászképződményeket leljük; de hogy attól eh-álasz- 
tandók, arra utalnak a konglomerát anyagában előforduló aptien emelet
beli mészkőkavicsok, amelyek az egész rétegcsoportnak aptiennél fiatalabb 
korát határozottan megjelölik. Nevezetesen épen olyan foraminiferás és 
litliothamniumos szürke és barnás mészkőkavicsokat leltünk a konglome
rátum uralkodó kvarckavics anyagában, amelyek szálban északnyuga- 
tabbra a nyugat-krassószörényi mezozoikus vonulatban igen elterjedtek, 
ellenben itt és keletebbre már hiányoznak. E mellett a kor mellett szól 
az a tény is, hogy ezekkel a konglomerátumokkal épen olyan zöld, glau- 
konitos homokkövek váltakoznak, amilyenek a nyugat-krassószörényi vo
nulatban a Ménesvölgy és a Gura Golumb környékén fordulnak elő. Ezek
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nek a homokköveknek a gault kora pedig a bennök lelt kövületek (Ancy- 
loceras Matheronianum Okb., Inoceramus Salomoni Okb . stb. alapján 
biztosan megállapított; ezt szem előtt tartva, azt hiszem, nem tévedünk, 
ha a szóban levő képződményeket is a gault-korba helyezzük.

Végül felemlíthetem a pleisztocén terraszokat. Magasabban fekvő 
terrasz fordul elő Kozlától délre a Dumbravica hegyen a kréta mészkő 
fölött s a szerb parton a liász képződmények fölött; alacsonyabb terra- 
szók vannak a szerb parton az előbbi alatt s Drenkova fölött. Utóbbi 
helyen a terrasz a kristályos palákra nyesett s a terraszkavics fölött több 
méter vastag lösz telepszik.

A  bejárt terület hegyszerkezetére vonatkozólag a következőket je
gyezhetem meg: A  terület általában gyúródott; sok esetben a gyűrődés 
áttolódásba ment át, tehát helyenként pikkelyes szerkezetűvé válik a 
hegyszerkezet. A  keleti kemény mészkőhegység, amely a felső jura és jó
részben az alsókréta képződményeiből áll, meglehetősen egyszerűen, sza
bályosan gyűrt; az antiklinálisok és szinklinálisok csapása NNE— SSW. 
A  mélyen beárkolódó folyók kis foltokban sok helyen szépen feltárják 
az antiklinálisok régibb képződményekből (dogger, liász, perm) álló 
magjait. Nyugatabbra egy meglehetősen meredek, W -felé hajló sík mentén 
feltolódott a liász a tőle keletre fekvő krétamészkő hegységre. Ez a disz- 
lokációs vonal Szerbiába is folytatódik, ahol SSE irányúvá válik.

Meg kell itt jegyeznem, hogy nézetem szerint H a n t k e n 1) ezt a 
jelenséget tévesen értelmezte. Azt állitja t. i., hogy az egész kozlai réteg
sor átbuktatott rétegállásban van, miután a liász-széntelepes rétegcsoport 
kétségkivül a kréta mészkő fedőjében fordul elő. A  széntelepes csoport 
fedőjében pedig a kövületes középső liász következik, amiből viszont 
( H a n t k e n  szerint) az következik, hogy a széntelepek fiatalabbak a kö
zépső liásznál. De ez némileg ellenkezik a Krassószörényi Hegységben tett 
azzal az általános tapasztalattal, hogy a széntelepek mindig a jura réteg
csoport legaljába (alsó liász) települve fordulnak elő. A  rétegsort a jelen 
esetben is normálisnak tekintem; legalól a széntelepes liász, magasabban 
a középső liász, stb. következnek, amelyek az említett nyugatra lejtő disz- 
lokációs sík mentén kissé feltolódtak az alsó neokom mészkőre. Ezzel az 
egyszerű tétellel, amely a nyugat-krassószörényi hegyvidék szerkezeté
nek magyarázásánál általános érvényű, voltaképen T ie t z e  eredeti helyes 
megállapításait igazolom.

Erre a liász vonulatra nyugatabban viszont a kristályos pala toló
dott föl. Szerbiában —  úgy látszik —  erre a kristályos palára települt

) M agyarország széntelepei és szénbányászata. Budapest. 1878. pag. 147. stb.
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liász és dogger rétegek fölé újólag feltolódott a kristályos palának egy 
nyugatibb tömege, hasonlóképen egy SSE csapású meredek diszlokációs 
sík mentén. A  Kozica völgye (Szerbiában) az ott fellépő karbon és liász 
vonulat mentén, szintén ilyen természetű diszlokációs vonalnak felel meg.

III. A z  almásrónaí krétaterület.

Almásrónától (Ravencka) keletre jelentékeny kiterjedésű, körül
belül elliptikus, kréta képződményekből álló folt van, amelynek felépí
tése a következő: A  csillámpala csoport fölött közvetlenül többé-kevésbbé 
durva-homokos, vagy kavicsos fehér mészkő települt, amely ma a fel
színen az elliptikus krétafoltnak a szegélyén fordul elő. Nem követhető 
végig, hanem csak helyenként, szalagonként fordul elő. Rétegzetten, kö
vületeket nem igen tartalmaz; itt-ott requieniákra utaló átmetszeteket és 
foraminiferákat leltem bennök, amelyek, valamint a kőzetnek hasonló
sága, határozottan az apt emeletre utalnak. A mészkő csekély vastag
ságú. A  kréa terület belsejében a Kráku korniloron szürke mészkő heverő 
darabjai vannak jelen, amelyek talán szintén ide tartoznak, esetleg régib
bek is lehetnek. A  folt legnagyobb részét zöldes, zöldessárga, vagy sárga, 
többnyire laza összeállású homokkő alkotja. Ezek ép úgy, mint az imént 
említett Kozla vidékiek, szintén rendkívül hasonlítanak a Ménes völgyé
ben, valamint a Gura. Golumb nevű helyen előforduló homokkövekhez, 
amelyeknek a gault kora kövületek által meg van állapítva. Ezen a terü
leten nem fordult elő semminemű kövület, de azért a petrográfiai hasonló
ság s a geológiai helyzet alapján eléggé indokoltan sorolhatjuk az almás- 
rónai krétaterület kőzeteit is ugyanabba a korba.

Az almásrónai krétaterület szerkezeti viszonyait a rétegzetlen apt 
mészkőszalagok lokális fellépéséből és a gault homokkövön mérhető dűlé- 
sekből eléggé világosan kiolvashatjuk. Ezek szerint a szóban levő kréta- 
terület teknőt alkot, amelynek tengelye NNE— SSW  csapású. A  nyugati 
felében általában ESE-felé 50—-60°-os dűlésűek a homokkövek, a keleti 
felében pedig kb. 40— 55°-os dűlésűek W N W  irányban.

A  krétaterületet* igen sok eruptiv telér hatja át (kvarcos diorit- 
porfirit, andezit, stb), amelyek valamennyiének kinyomozását a sűrű erdő 
igen megnehezíti. Körülbelül 32 telér ismeretes eddig B öckh  J á n o s  nyo
mán, amelyek kőzetét S z t e e é n y i  H u g ó1) és részben R o z l o z sn ik  P á l 2)

*) A m. k. Földtani Intézet évkönyve VI. kötet, 7. füzet. 
2) Ugyanott XVI. k. 4. füzet.
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ismertették. Délen a Pnrkár völgyben egy nagyobb, tömzsszerű előfordu
lás van jelen. Ott, ahol az eruptív tömegek mészkövön törtek át, mint pl. 
a Tilva inaltán, a mészkövet részben elkovásították, vagy márvány szerűvé 
alakították; itt a kontakt ásványok (gránát, wollastonit, stb.) is előfor
dulnak. A déli nagyobb eruptív tömeg közelében jelentéktelen vasérc 
kiválások is mutatkoznak (hematit, limonit), amelyekre tárókat is 
hajtottak.

A  Tilva purcarului lejtőjén egy bővizű forrás környékén kis folton 
Jiolocén mésztufa is előfordul.


