
d) A Keleti magyar Középhegységben.

7. A Béli hegység triászkorú és triásznál idősebb rétegei.

(Jelentés az 1912. évi földtani felvételről.)

R oZLOZSjSTIK PÁL-tÓl.

Amikor 3 évvel ezelőtt a tágabb értelemben vett Bihar hegység 
monografikus feldolgozását célzó összeegyeztető s reambuláló felvételek 
megkezdődtek, a Dr. S zontagh  T am ás aligazgató úr vezetése alatt álló 
osztály, melynek Dr. Pálfy Mór főgeológus úron kívül magam is tagja 
vagyok, első sorban a Béli hegység1) megismerésének szentelt közel két 
hónapot. Ezek az együttes bejárások szerencsés kövületek alapján a Kodru 
hegység mezozoikumának új taglalását eredményezték s ennek folytán 
egészen új tektonikai problémák is merültek fel.2) A rendelkezésünkre 
álló idő rövidségénél fogva a mezozoikumnál idősebb rétegek tanulmá
nyozására egyáltalában nem maradt időnk s a vaskóhi triász (Móma) 
megismerésének alig szentelhettünk néhány kiránduláste.

Hogy ezeket a hiányokat pótoljuk, másrészt hogy az egész hegységről 
egységesen kidolgozott térképet adhassunk, az elmúlt felvételi idényben 
Dr. Pádfy főgeológus úrral a Béli hegység bejárási munkáját felosztot
tuk egymás között. A felosztás értelmében nekem jutott a Móma, a 
Kodruból pedig Tárkányka község környéke a fenesvölgyi vízválasztóig 
s végül a Kodru ÉK-i része, melyet DK s K-felé a bélörvényesi patak, 
a Nagy arad főgerince és az Imán-paták határol. A felvételi időszak má
sodik felében beállott rendkivül kedvezőtlen esős időjárás a felvételben 
annyira hátráltatott, hogy az egész feladatot nem végezhettem be, külö
nösen a Móma permi rétegeinek tanulmányozása egészen elmaradt.

Minthogy a múlt felvételi idényben gyűjtött kövületek feldolgo
zása még előkészítés alatt van, jelentésemben ezúttal is csak az általános 
vonásokra kell szorítkoznom.

A) J a n k ó -val együtt az egész hegységre a hosszú Kodru-Móma név helyett a 
B éli-h eg ység  nevet használom.

2) D r. Szontagii Tam ás, dr. P á lfy  Mór és Rozlozsnik Pá l : A Kodru-Móma 
mezozoós területe. A m. kir. Földt. Int. 1909. évi Jelentése, p. 113.
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Tektonikai vonások.

A Kodra hegység legfeltűnőbb s legegységesebb tagja a nyugati 
főgerinc, melyet P ethő clr.-ral együtt Nagyarad (vagy Izoj) vonulatnak 
nevezhetünk.

Felépítésében részt vesznek a hegység összes formációi. A tulajdon- 
képeni Nagy arad gerinc gránittal intrudált s injiciált metamorf kőzetek
ből és paleozoikus (perm) rétegekből áll s erre települ K-felé a Kodra 
közepén levő alacsonyabb térszint elfoglaló mezozoikus fővonulat. Az 
összes tagok dőlése átlag keleti.

Mint 1909. évi jelentésünkben említettük (p. 116.), ez az ÉÉNy— 
DDK felé csapó vonulat É felé könyökszerűen megtörik s a Fekete-Körös 
mentén egy délnek dűlő rög foglal helyet, melyet borzi-rögnek jelölhetünk. 
A két eltérő csapású tag egymáshoz való viszonyának kiderítése volt 
egyik feladatom.

A mezozoikus sorozatban a csapásnak könyökszerű megfordulási 
helyén É felé átbuktatott redőt találunk, úgy, hogy a könyök hegyes 
szögében a felső triász-dolomit fekvő redős helyzetben K felé 2*5 kilo
méternyire kigyűrődött (úrmezői átbuktatott redő). Már ez a jelenség is 
arra utal, hogy a Nagyarad-vonulat É felé a borzi-rög felé tolódott. A 
borzi-rög triász rétegeinek dülési viszonyai különben igen egyenletesek* 
csak a Borzról a Pekojtetőre vivő ösvényen észleltem az alsó dolomitban 
gyűrődéseket s ezeknek az apró gyűrődéseknek iránya szintén északi.

Ez a mozgás még nagyobb mértékben érvényesül a permi rétegeken. 
A Fenesi Nagypatak forrásvidékétől ÉNy felé haladva, a permi rétegek 
ÉK, majd É felé fekvőredő állásba helyezkednek s ilyen állásban ÉK, 
majd É felé rátolódtak kezdetben a fővonulat triászára, majd tovább Ny 
felé — Sólyom és Urszád környékén — a borzi rög triászának fekvőjében 
levő felsőpermi rétegekre. Az utóbbi permi rétegek dőlése már nem oly 
egyenletes, mint a borzi rög triászrétegeié; lapos dőlés az uralkodó, az 
irány azonban minduntalan változik.

Az említett viszonyok már a főgerinc lefutásában is érvényre jut
nak, amennyiben az orografiai főgerinc az átgyűrődés területén szintén 
ÉK felé kitolódik.

Az áttolódásnak a legszembetűnőbb jelenségei a Havasdumbrovica 
mellett levő Pinge-hegyen levő, 1*2 km hosszú és 04 km széles fedőrög 
(kvarcos porfir és felső perm a felső triászkorú cukorszemcsés dolomiton) 
és a közel 2 km hosszú vízági ablak Sólyom környékén (felső permi réte
gek alsó perm (?) alatt, 1. az 1. számú ábrát).

Mint az 1909. évi jelentésünkben kifejtettük (1. c. p. 116.), úgy
A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. 6
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a mezozoikus fővonulat, mint a borzi rög mezo- 
zóos rétegei K felé egy az egész hegységen végig 
követhető áttolódási vonal mentén eltűnnek a 
permi rétegek alatt. Ezt a második perm-vonu- 
latot legmagasabb csúcsa után1) Djevi-vonulat- 
nak nevezhetjük. Éhez tartozik a Varatyek- 
pataktól É-ra haladó, sokszorosan zavart máso
dik mezozóos vonulat. Kelet felé ez ismét áttoló
dási vonal alatt tűnik el s ez a harmadik perm- 
vonulat, melynek fedőjében már nincsenek mezo
zóos rétegek, mivel kelet felé a belényesi öböl 
képződményei következnek.

Jelentésemben ezúttal nem foglalkozhatom 
a Mómának az északi Kodru-hegységben meg
különböztetett vonulatokhoz való viszonyával, 
mivel déli része — mint említettem — előttem 
még ismeretlen. É felé a Móma triász-rétegeit 
(vaskóhi fennsík) hatalmas vetők vágják el.

A tektonikai viszonyok előrebocsátása után 
röviden még jellemeznem kell az egyes képződ
ményeket, vagy helyesebben, felemlítenem azo
kat a kérdéseket, melyek a részletes feldolgozás 
során elintézésre várnak.

Metamorf közetek és gránit.

A permnél idősebb kőzeteknek kifejlődését 
a Nagyarad-vonulatnak nyugati oldalán a Bél
örvény esi- és Nagymarosi-patakok között tanul
mányozhattam. Részletes tanulmányozásukat a 
különben sem mindig jó természetes feltárások 
mellett még az a körülmény is megnehezítette, 
hogy a Nagy arad vonulat nyugati lejtőjét a 
10 év óta folyó fakihasználás folytán málna- és 
szederbokrokkal sűrűn benőtt vágáserdő borítja. i)

i) A Djevi csúcs 1041 m magasságával alig ma
rad el a Nagyarad gerinc legmagasabb csúcsai mögött, 
a mennyiben utóbbinak legmagasabb csúcsai ; a Plesul 
és a Nagyarad csúcs 1114 m magasak.



<4) FELV ÉTELI JELEN TÉS. 83

A Botfeji patakban, különösen ennek Rakisa nevű (s a Hoclilétől Ny-ra 
folyó) mellékárkában tett észlelések szerint a gránit ezen a területen a 
metamorf kőzeteket sűrű telérrenclszer alakjában töri át, /mely viszonyok 
szemléltetésére szolgáljon a 2. ábrán feltüntetett s a legjobb feltárásokat 
mutató Rakisa patakon át fektetett szelvény.

A telérek térbeli elrendezése párvonalas a mellékkőzettel, csak egy 
esetben észleltem haránt telért. A félméternél vastagabb nagyobb telére- 
ken kívül egyes helyeken ujjnyi vastagságú vagy még ennél is vékonyabb 
erek is észlelhetők, miáltal szép injekciós kőzetek keletkeztek. A gránitos 
anyagon kívül a telérek mellett igen gyakoriak kvarcerek és kvarclencsék. 
A szemcsés kőzeteken kívül a mellékkőzetbe telérkőzetek is hatolnak, kü
lönösen gyakoriak a makroszkóposán tömött alapanyagú gránitporfirok, 
rendszerint igen nagy beágyazásokkal. Előfordulnak lamprofiros kőzetek 
is, de gyérebben.

2. ábra. Szelvény a Rakisa patakon át. A pontozott telérek a gránit különböző vál
fajai; a fehéren maradt rész kontaktmetamorf palák. DNy-felé a pegmatitos gránit 

a pannoniai rétegek alatt eltűnik.

A mellékkőzet kontaktmetamorf elváltozásának foka a gránittól 
való távolságon kívül különösen a gránitvonulat telérekre való felbontá
sának finomságától függ. Vékony telérekkel való sűrű átjártság mellett 
észlelhető a legmagasabb fokú átkristályosodás. A kontakt kőzetek össze
tételében legfontosabb szerepe jut a kvarcnak, továbbá csillámoknak, föld- 
pátnak, gránátnak, turmalinnak, egyes kőzetekben előfordul az amfibol stb.

A telérek összetételében is különbségeket találunk. így nevezetesen 
a Rakisa patak telérjeinek kőzeteiben a káli földpát sokszor háttérbe lép. 
Ez a jelenség eredeti magmatikus elkülönülés eredményének is felfog
ható ugyan, ép úgy megfontolandó azonban az az eshetőség is, hogy 
a magma kálitartalmát a mellékkőzetnek adta át, miáltal az uralkodóan 
csillámból álló kontakt keletkezése is a legkielégítőbb magyarázatot 
nyerné.

A kontaktmetamorfózis folyamatának tanulmányozása az által 
bonyolódik, hogy a gránit és kontakt udvara utólag préselésnek voltak
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alávetve. A préselés jellemző sajátságait a gránitos kőzetek igen szépen 
mutatják: kvarcuk mozaikká esett szét, plagioklászuk rendesen csillám 
és zoizit kiválása és kristályos szerkezetének megtartása mellett albittá 
változott át, káliföldpátjuk a nyomással Összefüggő mikroklinos szöve
tet nyert, esetleg sakktáblás albit szorítja ki stb.

Különös fontosságú a plagioklász efajtájú kiképződésére az a körül
mény, hogy a Rakita patak telérjeinek kőzeteiben gyakran eredeti üde 
s ólig okiász összetételeivel jellemzett földpát is található, melyben nyo
mát sem találjuk a csillám-zoizites képződményeknek; hol — rendszerint 
szélén vagy magjában — a csillám-zoizit képződmények megjelennek, a 
talált kristályokban az ép részletek pozitív kioltódása (pd +  10, 
+  11°) az új képződésekkel telt részekben azonnal az albitnak meg
felelő negatív irányba csap át. Ilyen ép oligoklász magok más termő
helyekről származó kőzetek földpátjában is találhatók.

A préselés a kontakt kőzetekre is rányomta bélyegét, pl. a csillámos 
kontakt metamorf-kőzetekben a csillámok erősen hajtogatottak s a csil
lámok rovására szillimanit sávok képződnek stb. A kvarc hullámos ki- 
oltódást mutat, egyes ásványok pszeudomorfózisokban észlelhetők csupán 
(így egyes pszeudomorfózisok esetleg andaluzitra utalnak).

A  kontaktmetamorfózis kombinációja utólagos préseléssel a kőze
tek helyes értelmezését illetőleg még beható vizsgálatokat tesz szüksé
gessé.

Ami végül a gránitintruzió korát illeti, erről is csak a vizsgálatok 
befejezése után lehet szó. Csontaháza határában az alsó perm csillámos 
breccsáját egy nagy földpát és kvarc beágyazású kőzet töri át, melynek 
viszonya a gránitporfirokhoz még megállapítandó. Az ez évben bejárt 
területtől délre Nadalbest határában pedig Dr. P e t h ő  G y u l a  gránitot 
tartalmazó kvarcos porfirokat talált, melyekben a gránit képződése eset
leg a gránit kontakt behatására lesz visszavezethető.

(5 )

Fiatalabb paleozóos rétegek.

A metamorf rétegsorozatra transzgredáló triásznál idősebb rétege
ket az előző kutatókkal együtt 3 részre oszthatjuk: egy alsó és egy felső 
üledékes sorozatra, melyeket egy közbülső erupciós sorozat választ el 
egymástól. Szerves maradványokat nem tartalmaznak s korukat illetőleg 
csak annyit mondhatunk, hogy konkordánsan fekszenek a triász rétegek 
alatt s ennélfogva minden bizonnyal a permet is képviselik. Ez a fel
fogás a kőzetek minőségével is teljesen összhangzásban áll. Tekintetbe 
véve azt a körülményt, hogy a krassószörényi hegységben, hol a karbon-
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perin rétegek elkülönítése növény maradvány ok alapján lehetséges volt, 
T. R oth  L a jo s  szerint1) a kvarcos porfiritkitörések ,,körülbelül a diász- 
kor beálltával kezdődtek és főleg azon rétegek (t. i. növénytartalmú ré
tegek) lerakodásának befejezte után folytatódtak, vagy mintegy a régibb 
diászkor végéig t a r to t t a k hegységünkben a kvarcos porfir fekvőjében 
levő üledékes sorozat esetleg a felsőkarbont is képviselheti. Az eddigi 
kutatók ezt a sorozatot az alsó permbe sorolták; a fenti analógia azon
ban még nem ád okot arra, hogy e régi felfogással szakítsunk.

Ezek a rétegek túlnyomóan dúscsillámos s rendszerint veres, durva 
konglomerátumok és breccsák s anyaguk kristályos pala hegységből szár
mazik. Felfelé csillámos veres homokkőbe mennek át s ennek vékony sáv- 
jára következik az erupciós sorozat, melyet az előzők szerint az alsó- 
permbe kell helyeznünk. Míg az alsó rétegek teljesen csak a Nagy arad 
vonulatban vannak meg, addig az erupciós sorozat a többi vonulat össze
tételében már részt vesz.

Az erupciós sorozat igen változó összetételű kőzetekből áll; tekin
tetbe véve még azt a körülményt is, hogy mindannyian a metamorfózis 
bizonyos fokán állanak, a külsőleg oly egyhangú kőzetek mikroszkóp 
alatt szerfelett változó képet mutatnak.

Ha a savanyú kvarcos porfiroktól eltekintünk, hátra marad egy 
sorozat, mely a túlnyomó chloritosodás folytán rendszerint zöldkő külsejű. 
Ezt a zöldkő sorozatot két főcsoportra oszthatjuk, egy bázisos sorozatra, 
finom szemcsés szövettel és egy savanyúbb sorozatra, holokristályos por- 
firos szövettel.

A bázisosabb csoport szövete részben diabázos szemcsés s ilyenkor 
összetétele is tipusos diabáznak felel meg, részben pedig spilites, a plagi- 
oklász lényegesebb szerepet játszik s vegyi összetétele már augitos por- 
firitnak felel meg (ha augitos porfirit alatt csak a piroxénes andezitek
nek megfelelő összetételű kőzeteket értjük). Mind a két fajtájú kőzet 
színes alkotórésze magnézium diopszid, mely már a diopszidos augit felé 
szolgál átmenetül. Míg az ép augitot is tartalmazó kőzetek aránylag nem 
a legritkábbak, ép plagioklászt csak egy kőzetben határozhattam meg 
(diabázban labrador-bytownit).

A földpát rendszerint elváltozott s rovására színtelen csillám, zoizit, 
pisztacit, tremolit és chlorit képződött. Az átalakulás előrehaladottabb 
stádiumában először is eltűnik az augit, későbben az aktinolit és a pisz
tacit is és uralkodóvá válik a chlorit. Szerkezetük (textúrájuk) lentikulá- 
ris-réteges olykor palás. *)

*) A Krassö-Szörénvi hegység dunamenti része a Jelisava- és Staristye-völgy 
környékén. A ni. kir. Földt. Intézet Évi jelentése 1892-ről. p. 117.
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Különösen érdekes az elváltozás egy neme,, amelynél az eredetileg 
bázisos földpát alakjának és kristályszerkezetének megtartása mellett 
albittá változott át. A színes alkotórész rendszerint elferritesedett s 
elchloritosodott.

savanyúbb porfiros kőzetek összetéte kvarcos porfiritnek felel 
meg, bár kvarcbeágyazásokat nem tartalmaznak. Színes alkotórészük 
mindig teljesen elváltozott, földpátjuk jelenleg mindig álhit (úgy a be
ágyazások, mint az alapanyag földpátjai).1) A holokristályos alapanyag 
különböző szövetű az egyes előfordulások szerint, itt csak azt említem 
meg, bogy albiton kívül granofirt és kvarcot tartalmaz, a granofir pl. 
a Nagy arad vonulat kvarcos porfiritjának alapanyagában uralkodó sze
repet játszik.

A kvarcos porfiroknál a palás-réteges szerkezet szintén igen elter
jedt. Az egyes kőzettípusok egymáshoz való viszonya legjobban kitűnik 
az alábbi, kiszakított elemzési adatokból Dr. E mszt K a l m á r  elemzése 
szerint.

Ha már most az egyes kőzetfajták elosztását vizsgáljuk, a Nagy- 
arad vonulatban igen nagy szerepet játszik a kvarcos porfir, mig a zöld
köveket csak csekély vastagságú túlnyomóan granoíiros alapanyagú 
kvarcos porfirit képviseli.

A Djevi vonulatban a kvarcos porfiron kívül már jelentékenyebb 
szerepet játszanak a zöldkövek: a kvarcos porfirit összefüggő vonulatban 
mutatkozik s ennek fedő rétegeiben intruziók alakjában diabáz is elő
fordul. Végül a harmadik perm-vonulatban uralkodó a zöldkő, a kvarcos 
porfir (bele értve tufáját is) csak vékony rétegekben jelenik meg.

Nehezebb kérdés a kőzetek viszonylagos korának megállapítása, 
már a rossz természetes feltárások mellett is és a mesterséges feltárások 
teljes hiányában is. Sok kőzet helyes értelmezése pedig még mikroszkópos 
tanulmányozást tesz szükségessé. Helyszíni megfigyeléseim szerint a 
Nagy arad vonulatban általánosan a veres csililámos homokkőben már *)

*) A kvarcos porfiritok tehát egészen keratofiros jelleget nyertek.
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helyenkint a kvareos porfir kristály tufája van jelen s a csillámos homok
kőre is először kvarcosporfir anyag jön1); erre a kvareos porfirit, melyet 
a kvareos porfir agglomerátumos tufája továbbá még részletesebben tanul
mányozandó aprókvarcú s kvarcosodottnak látszó kőzetek fednek (kvar- 
cos porfir lávája).) E vastagabb felső sorozat felett következik csak a felső 
perm, melynek alsó része lila palákkal váltakozó konglomerátum, mely 
kvarcporfirzárványokat is tartailmaz; a felső perm veres pala közbetele
pülésekkel helyenként váltakozó, sokszor konglomerátumos kvarcit homok
kőrétegekből áll.

A Djevi vonulatban a kvareos porfirit alatt szintén préselt kvarc- 
porfir van. A harmadik perm-vonulatban a zöldkő rétegek között több
ször található kvareos porfir anyaga.

Nevezetes körülmény továbbá, hogy a kvareos porfir agglomerá
tumos tufái itt-ott egy-egy kvareos porfirit darabot is körülzárnak; a 
kvareos porfirit viszont helyenként kvarcbipiramisokat idegen zárvány
ként tartalmaz s ezek csak a kvareos porfirból származtathatók. A Nagy
arad vonulatban a kvareos porfirit fedőjében helyenként sajátságos foltos 
kőzetek fordulnak elő, melyeknek veres, szögletes zárványai ferritesedett 
kvareos porfiritből valók, kötőanyaguk világosabb s bőséges kvarcbeágya
zásokat tartalmaz.

Ezeknek és még más megfigyeléseknek kidolgozása s a kőzetek 
részletes feldolgozása reményt nyújt arra, hogy ez a bonyolult kérdés is 
megoldható lesz.

Az erupciós sorozat az egyes vonulatok szerint változó mennyiség
ben üledékes közbetelepüléseket is tartalmaz.

A felső perm kifejlődését a Nagy arad vonulatban már említettem; 
hasonló kifejlődésű felső perm van a Djevi vonulatban is s belőle épült 
fel a Djevi csúcs is. A légbeliek behatása iránti nagy ellenállása folytán 
a felső perm ugyanis gyakran a legmagasabb csúcsokat és gerinceket 
szolgáltatja. i)

i) A tömeges kőzetek megkülönböztetése a tufáktól rendkívül nehéz. Az agglome
rátumos tufák természetesen többnyire jól felismerhetők (legszebb előfordulásuk a 
havas-dumbrovicai Okoj s Magúra között van), de már a kristálytufák s finomabb 
tufák a többé-kevésbbé erős préselés s a vele egybekötött elváltozások folytán igen 
bajos. Némely már réteges szerkezetű kvareos porfiron az alapanyag p e r lite s  e lvá lá sa  
az átkristályosodás ellenére is felismerhető még. Általában mondható, hogy a tufás 
kőzetek jelentékenyebb szerepet játszanak, mint azt az eddigi kutatók sejtették.
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Triász rétegek.

Jelentésemben ezúttal csak a triász két nagyobb előfordulásáról, 
illetve két kifejlődéséről: a kodrusi és a mámái fáciesről akarok néhány 
jellemző vonást megemlíteni. Az egymással összefüggő mezozóos fővonu
lat és a borzi rög triásza nagyjában azonos, bár a fővonulat triásza 
vékonyabb.

A kodrui triász fácies taglalását már 1909. évi jelentésünkben kö
zöltük (1. c. p. 114.) s megkülönböztettük az alsó szürke dolomit, a fekete 
mészkő, felső cukorszemcsés feliér meszes dolomit s a világos szürke 
mészkő szintáját.

A borzi rög területén az alsó dolomit, alsó részében lemezes kalcit- 
eres dolomitok, palák közbetelepült vasasan málló dolomittal s palás 
homokkövek szolgálnak átmenetül a felső permkorúnak vett sorozat felé 
s ezek az átmeneti rétegek a szittya emeletbe sorozhatok. Hogy a szittya 
emelet lefelé a homokos szenesben meddig terjed, annak mérlegelése 
minden támasztópont híjján teljesen bizonytalan.

Az alsó szürke dolomit, a belőle a Pontoskövön gyűjtött nagyon 
fogyatékos kövületek (Pecten cfr. discites Schxoth., Macrodon sp.) és tele- 
pedésük alapján az anizuszi emeletbe helyezhető.

A  sötét mészkő ladiniai korát már 1909. évi jelentésünkben döntöttük 
cl a Pekoj hegyen gyűjtött Daonella lommeli W ism . és Nannites n. f. 
alapján (1. c. p. 114.) s ezt a meghatározást a többi daonelláknak K i t t i , 
E rnő tanár úr által foganatosított szives meghatározása csak megerősí
tette. K it t i , E rnő tanár úr meghatározásai1) az egyes lelőhelyek szerint 
csoportosítva a következők:

1. Rabogányi Magúra, a sö té t m észkő alsó ré te g e it a lko tó , k ö zv e t
len ü l a d o lo m itra  te lep ü lő  sá rg a  p a lá s  a g y a g o k b ó l: Daonella cfr. tyro- 
lensis M o js . és Daonella Taramellii M o js .

2. Pekoj tető (Borz mellett) a szintájnak felső, uralkodóan meggy- 
szinű palás agyagból s márgás agyagból a D. crf. Lommeli-n kívül 
Daonella Pichleri M o js . (ugyanaz a két faj fordul elő a második mezo
zóos vonulatban is, a Varatyek patakban).

3. Dézna, sötét mészkőben Daonella cfr. hungarica M o js . Itt fel 
kell említenem, hogy az alsódolomitban, különösen pedig a sötét mészkő
ben sárgásbarna, szürke vagy meggyszinű pala s agyagmárga fordul elő; 
a sötét mészkő erndszerint lemezes, márgagumós és márgapala fekvetes, 
a réteglapok dudorosak és fehér vagy vörös kalciterek hatolják át azokat.

!) Dr. Kittl Ernő: Adatok a triász Halobiidái és Monotidái monográfiájához. 
A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. A Balatonmellék Palaeon- 
tolögiája. II. kötet, 173. 1.
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iÁ Pekoj tetőn az említett kövületeken kívül előfordul még a Posi- 
donomya idriana Mojs. és Isocrinus sp. nyéltagjai.

A sötét mészkő szintájára települő cukorszemcsés, sokszor egészen 
fehér dolomitban ennélfogva a carniai emeletet kell keresnünk.

A fedőben levő meszes szintájból a fenesi Nagypatak völgyében 
igen szép héjjas, nagy asszimetriás kagylókat gyűjtöttünk, melyek F r ech  
F r ig y es  tanár úr véleménye szerint a Lycodus nemhez sorolandók. Alak
ját tekintve, inkább csatlakozik ez a déli Alpok s a Bakony asszimetriás 
megálodúsaihoz, záró szerkezetét azonban a nagyobb balteknő vízszintes 
nagy foga uralja.

A fedőben levő homokos s homokos-meszes rétegek Dr. P á e f y  Mór 
vizsgálatai szerint a rhaetiai emeletet képviselik; a lycodusos rétegek 
ennélfogva valószinűleg a noricumba helyezendők s lycodusai a Lycodus 
cor S c h a f h . csoport mellett, új csoportot alkotnak.

A Móma triásza vastagabb s gazdagabban tagolt. A felső pernibe 
való átmenetet itt szürke csillámos palák szolgáltatják, a szürke csillá- 
mos dolomitpalákból rossz myophoriák kerültek ki (Preucsásza patak, 
Kalugyértől D-re). Erre szürke dolomitok következnek s ezekbe közbe
települve találhatók sötét calciteres mészkövek (kalugyéri sötét márvány). 
A sötét dolomit felfelé világos cukorszemcsés dolomitba (vaskóhmezői 
fehérbánya márványa), míg utóbbi viszont fehér mészkőbe megy át, m ez
ben még találhatók cukorszemcsés, meszes dolomitközbetelepülések. A 
fehér mészkőben Dr. P ethő  G y u fa  a Diplopora annulata S c h a f h . töme
ges előfordulását fedezte fel, azonkívül belőle chemnitziák és kisebb sima 
csigák kerültek ki.

Fedőjében tarka veres márványok kezdődnek, melyek fölfelé vilá
gosszürke mészkőbe mennek át. A meny házai úton kb. 270 m vastag soro
zat legalsó rétegének korát B öckh J ános a Ptychites Lóczyi B öckh és 
Ceratites cfr. hungaricus M o js . alapján alsó ladiniainak, esetleg felső 
anizuszinak határozta meg. A felső világosszürke meszek pedig P eth ő  
gyűjtései s meghatározásai révén felső carniainak (tori rétegek) bizonyul
tak. (Ezek némi javítással: Paratropites sp., Worthenia coronata M ü n st ., 
Worthenia a ff. cirriformis L a u b e , Stuorella subconcana M ünst stb.) 
Ebből — a ladiniai és carniai emeletet képviselő sorozatból — több szint
ből az eddigi eredményekhez képest eléggé gazdag faunát gyűjtöttem, 
melynek alapján az részletesebben tagolható lesz.

A sorozat legfelső tagja egy fehér mészkőpad (Margit bánya) s erre 
ismét tarka meszek települtek (Mozaik- és Nemesbánya), melyekből egy 
a Lycodus cor S c h a f h . rokonságába tartozó Lycodus s megalodusok ke
rültek napvilágra.

A ladiniai s carniai emeletet képviselő sorozat fáciese nem állandó,
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fent vázolt kifejlődése a Vaskóhról Menyházára vivő útra vonatkozik, 
ügy É, mint D-felé különösen alsóbb rétegeiben a tarka mészkövet rész
letenként szarnköves lemezes sötét meszek, palák, szarukőpalák s esetleg 
homokkő is pótolja s az eredeti világos szinű mészkő csak egyes rétegek
ben mutatkozik benne. A felső, világos szinű mészkő alatt K-felé fehér 
crinoideás mészkő nagyobb kiterjedésben fordul elő.

A triász homokos, szaruköves és palás fáciesét Dr. P ethő  G y u l a  
a perm alapkőzet kibukkanásának tartotta,1) mely felfogás a helytelen 
tektonikán kívül a rétegek taglalását is megnehezítette. P e t h ő  diabáz- 
kibukkanásai (1. c. p. 72.) pedig egy bázisos — pikrites összetételű — 
kőzet apró kitörései. A kőzetben még az olivin is igen ép, mely annak 
esetleges harmadidőszaki korát sem teszi lehetetlenné.

A vaskóhi triász települése igen egyenletes; a tömeges meszeknél 
a dőlés mérése persze többnyire lehetetlen. A megbízható dőlések tanú
sága szerint a dőlés a nyugati részben ÉK-i, a keleti részen É-i.

Jelentésemben a régebbi kutatók megegyező és eltérő megfigyelé
seinek és felfogásainak felsorolásától tartózkodtam, mivel a remélhetőleg 
közel jövőben közrebocsátható monográfiában ezekről úgyis bővebben 
lesz szó.

A kalugyéri „Dagadó-forrást

A kalugyéri ,,Dagadó-forrásu nemcsak hazánk, hanem Európa 
egyik legszebb időközi (változó) forrása.

A forrás időszakosságát illetőleg az eddigi megfigyelők igen eltérő 
adatokat szolgáltattak.

így V á s á r h e l y i  egy 80 esztendőn felüli kalugyéri ember állítása 
nyomán azt írja: „Karácsony utántól fogva, egész a nyár közepéig, gya- 
kortább önti ki magát szinte majd minden óra negyedben, nyáron és ősszel 
ált, holott az idő nedvesebb, a tél közepéig ritkábban^ és tovább: ,,Egyéb- 
eránt ezen dagadása sohasem szűnik meg, hanem mindig többször vagy 
ritkábban történik napjában. Télen a4 lakosok állítása szerént meleg, azért 
sohasem fagy bé“.2)

Dr. S ch m idl  A. megbízható emberek állítása nyomán viszont azt 
írja, hogy a víz folyása szent Demeter napja után (november 7—8.) egé-

!) D r . Pethő Gy u l a : Vaskók környékének geológiai viszonyai. A m. kir. 
Földt. Int. Évi jelentése 1892-ről, p. 71.

2) Vá sá r h ely i JÁvos: A Dagadó Forrás. Tudományos Gyűjtemény. 1822. IX,
p. 88.
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szén kimarad s csak tavasszal a negyven vértanúk napja után (március 
18.) kezdődik ismét.1) S ch m id l  leírása után a forrás nemcsak mint sza
kaszos, hanem mint időszakos forrás is ismeretessé lett.

Dr. P e th ő  G y u l a 1 2 * *) feljegyzi M er cse  J ános, a Dagadó-forrás nyári 
őrzőjének azt a határozott állítását, „hogy a vízfolyás szeptember köze
pén vagy végén — aszerint, amilyen az időjárás — rendesen megszűnik, 
de szeptemberen túl sohasem tart“ és „tavasszal márciusban, az ó-hitű 
naptár szerint negyven vértanú napján, kezdenek a környékbeli lakosok 
a forráshoz kijárni s akkor már folyik a víz.44 (1. c. p. 88. jegyzet.) Bár 
P et h ő  egyrészt azt írja, „Másik nevezetessége, hogy késő ősszel a vize 
elapad s kora tavaszig sohasem dagad ki44 (p. 88.), később megjegyzi: 
„Bármiként álljon a dolog, annyi bizonyos, hogy a Dagadó-forrás idő
szakos (periodikus) voltát illetékes emberek megfigyelése eddigelé még 
nem bizonyítja.44

Ugyancsak M er cse  J ános előadását találjuk MiHUTiA-nál is, mely 
szerint az általa a forráshoz kalauzolt kirándulók „október elején hiába 
lesik a forrásvíz megérkezését akár egész napon át is s a levezető csatorna 
is etljesen ki van már akkor száradva443)

A forrásra vonatkozó ismeretek ezen szerfeletti fogyatékossága arra 
késztette Czárán  G y u l á t , hogy a téli szünetről pozitív adatokat szerez
zen be. 1905. év december havának 14-én Meny házáról kirándult a for
ráshoz és „a csikorgó hidegben három napig ott tartózkodva, konstatálta, 
hogy az Izbuk csaknem minden félórában előtört.444)

Czárán  m egfigyelése eg y  c sap á sra  m eg d ö n tö tte  a  S c h m id l  ó ta  az 
iro d a lo m b an  e lte r je d t téves h i te t  az ab szo lú t té li  szü n e trő l, m e ly  k ü lö n 
ben  a  fo rrá s  k ö rn y ék é n  m a n a p sá g  is á lta lá n o sa n  e lte r je d t s a  k ö z tu d a tb a  
is á tm e n t m ár.

Ha csoportosítjuk a forrás működéséről való pontos megfigyeléseket, 
úgy azt találjuk, hogf ezek — S ie g m e t h 5) megfigyeléseinek kivételével

1) Dr . A dolf S c h m id l: Das Bihargebirge. Wien, 1863, p. 56.
2) Dr . P ethő Gy u l a : Vaskóli környékének geológiai viszonyai. A ni. kir. 

Földt. Intézet Évi jelentése 1892-ről.
3) Mih u t ia  Sá n d o r : A vaskóhi mészkőfensík hydrographiai viszonyai. Föld

rajzi Közlemények, 1906. XXXII. p. 30.
4) A rajongó természetkutató e kirándulása után három hétre meghalt s így 

most már többet nem tudhatunk megfigyeléseiről. A forrás téli működésére vonatkozó 
hírt B a lláu er  K ristóf dr. menyházai plébános — az elhunytnak legjobb barátja 
és turista társa — elbeszélése alapján P a p p  Károly  dr. jegyezte fel. L. P a p p  K á 
roly dr.: Időszakos-e a kalugyéri Dagadó-forrás? Földrajzi Közlemények, 1906. 
XXXIV. p. 22.

s) Siegmeth  K á r o l y : Utazások az Erdélyi Érchegységben és a Bihar-Kodru- 
hegységben. A Magyarországi Kárpát-egyesület Évkönyve. 1900 XXVII. p. 30.
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—  nem  is egészen eg y  h ó n ap i időközre  v o n a tk o zn ak , am en n y ib en  S chm idl  
P e th ő  és M ih u t ia  m egfigyelései az a u g u sz tu s  12. és szep tem b er 4 közé 
eső id ő szak b an  fo g a n a to s ítta tta k .' E z e n k ív ü l m á r csak  ju liu s  hóból 
SiEGMETH-nek 5 d a g a d á s ra  vonatkozó  m egfigyelései á l la n a k  ren d e l
kezésünk re .

Hogy a forrás téli működéséről pontosabb képet kapjunk, a forrást 
a múlt év szept. 7., okt. 29—30., dec. 17— 18 és jelen év febr. 26— 27. 
napjain megfigyeltem. Hálás köszönettel tartozom dr. lóczi Lóczy Lajos 
igazgató úrnak, hogy ezeket a kirándulásokat lehetségessé tette s azon
kívül régebbi, még nem közölt megfigyeléseit is rendelkezésemre bocsátotta.

Megfigyeléseim részletes leírását e helyen nem közölhetem, hanem 
csak az eddigi főbb megfigyelésekből a két dagadás közötti időköz1) átla
gos értékeit adom:

Gyors dagadásoknál (7—9'-ként) az egyes dagadások közötti időköz 
alig különbözik az átlagos értéktől. Már 14'-es átlagos időköznél (pld.
1913. februárius hóban) alternálás vehető észre, t. i. egy nagyobb idő- *)

*) A dagadás kezdetének pillanatától a következő dagadás kezdetéig számítva.
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közű (17—19’) hatalmasabb clagadás egy kisebb időközűvel (10—12’) 
váltakozik. Még nagyobb időköznél (pl. ősszel) egy hatalmasabb daga- 
dást rendszerint több kisebb időközű s kisebb vízbőségű dagadás követ 
(Petiig ciklusos dagadásai). Múlt év szeptemberében ezek az wfódagadá- 
sok oly vízszegények voltak, hogy a felső medence nem telt meg egészen 
s így a víz sem folyt át rajta; az összes víz rejtett csatornán át egyenesen 
a fürdőmedencébe folyt. A fürdőmedence egyébiránt sohasem apadt el, 
s belőle a szünet alatt is folyt gyenge forrásnak megfelelő vízmennyiség. 
Hőmérsékletét 9*35—9*5° C-nak találtam.

A tavalyi nyár és ősz rendkívül esős volta következtében megfigye
léseim az egyik végletet adják. Hogy a forrás száraz nyár és ősz után 
hogy viselkedik, annak tanulmányozása későbbi kutatóknak van fenn
tartva s esetleges hosszabb szünetelés sem látszik kizártnak. G yő ry  G éza  
uradalmi főerdőmérnök úr biztosított engem, hogy télen sokszor a for
rást teljesen behavazva találta. Mindenekelőtt szükséges tehát a forrás 
megfigyelése száraz ősz után is, hogy a forrás működése, legalább fő 
vonásokban, ismeretes legyen.


