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10. Jelentés az 1912. évi felvételekről.

Feladatom a f. év nyarán kövületgyűjtésre és reambulálásokra szo
rítkozott és pedig a Biliar-begység területén. Nem végezhettem annyit, 
amennyit akartam, mert a körülmények nagyon hátráltatták munkámat. 
A legfőbb akadály az volt, hogy a területemen dolgozó kataszteri mér
nökök, akik minden elképzelhető szállást lefoglaltak, a rendkívül kedve
zőtlen időjárás miatt nem készülhettek el munkájukkal arra az időre, 
amikorra ők tervezték és mi reméltük. A Szamos forrásvidékén ugyanis, 
ahol reambulálnom kellett volna, egész nyáron szakadatlanul esett az eső, 
miért is a sátorozást el akartam kerülni. Ezért munkámat a Rév község 
határában levő klasszikus kövületlelőhely kiaknázásával kezdettem meg, 
a szamosvidéki gyűjtést és reambulálást pedig későbbre halasztottam. 
Tettem ezt annyival is inkább, mert a ,,Bihari Szekció44 évtizedes tapasz
talatai szerint azon a vidéken a munkára legalkalmasabb napok szep
temberben szoktak bekövetkezni.

Dr. S zontagh  T amás int. aligazgató úr személyes vezetése mellett 
julius hó 30-án szálltunk ki a Rév közelében levő Zichy-barlang nevű 
turista állomásra, ahonnan az aligazgató úrtól felfedezett kőröspataki 
lelőhely mindössze 2 km.-nyire esik. Megérkezésünk estéjén Dr. L óczy 
L ajo s  igazgató úr látogatott meg bennünket Dr. telegdi R oth K á r o ly  
kartársam kiséretében. Másnap együtt felkerestük leendő munkahelye
met, vagyis a Kőröspartnak azt a részét, ahol igen szépen megfigyelhető 
a jura-rétegek sorozata a liásztól a maimig. Délután meglátogattuk a 
báródi krétakorú széntelepet, estefelé pedig Rév környékének fiatalabb 
lerakódásait: a szármáciai agyagrétegeket vizsgáltuk meg, amelyekből 
növény lenyomatokat gyűjtöttünk. E kirándulás alkalmával az igazgató 
uraktól rendkívül érdekes eszméket és útbaigazításokat nyertünk a vidék 
tektonikájára és ősföldrajzára, különösen a Sebes-Kőrös régi folyá
sára vonatkozólag. Ezekre azonban, minthogy részben az aligazgató 
úr felvételi, részben t. R oth K á r o ly  barátom reambulálási területére 
esnek, nem terjeszkedhetem ki. Julius 31-én este L óczy igazgató úr el
utazott. Másnap S zontagh  aligazgató úrral és t. R oth  KÁROLY-lyal a
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triász mészkövek területét érintve, C sern y  V ik tor  uradalmi felügyelő 
úr kalauzolása mellett meglátogattuk a liászhomokkőben előforduló tűz
álló agyagtelepeket a Pozsorita (683 m) tetején, illetve oldalán. Délután 
a Zichy grófokról elneveztt cseppkőbarlangot jártuk be.

Augusztus 2-án az Élesdre utazó t. R oth K á r o ly -íóI búcsút véve, 
megfelelő robbantó és kőfejtő eszközökkel felszerelve, az időközben tobor
zott munkásokkal kivonultunk a Kőröspartnak a mészégetővel szemben 
levő részére, ahol Szontagh aligazgató úr vezetése és közreműködése mel
lett megkezdettük a nagyszabású, gondosan rétegről-rétegre haladó rend
szeres gyűjtést, melyet az aligazgató úrnak aug. 4-én történt elutazása 
után még egy hétig folytattam. Sok szépen megtartott ammonitest, bra- 
chiopodát, csigát és kagylót gyűjtöttünk a doggerből, míg a liász kevésbbé 
válozatos kövületeket, a maim pedig csupán rossz átmetszeteket szol
gáltatott.

Augusztus 10-én újból meglátogatott Szontagh  aligazgató úr, ki
vel a Rév község DK-i szélén levő liász foltra, továbbá a bánkúti kút mel
letti szarúköves dogger és a szármáciai agyagok növényeire is kiter
jesztettük a gyűjtést, amelynek eredménye 7 ládát töltött meg. Tudomá
nyos eredményeit az anyag feldolgozása után fogom előterjeszteni.

Augusztus 14-én az aligazgató úrral tanulságos kirándulást tettünk 
a Jád völgyébe, Remecre, amely alkalommal a bauxit-előfordulásokat is 
meglátogattuk.

Ezután az aligazgató úrral Belényesre utaztunk, ahonnan ő a Ki
rályerdőbe ment, nekem pedig a Szamos forrásvidékére kellett volna ki- 
szállanom, azonban Belényesen megtudtuk, hogy úgy a págyisi, valamint 
a runcu-arsi erdőház le van még foglalva. Az aligazgató úr engedelmévei 
ekkor Biharfüredre, majd Vasaskőfalvára mentem, ahonnan kiránduláso
kat tettem a Szamosbazár és a Csodavár felé. Ebben az időben kedves úti
társam akadt Dr. J uhasz J enő földmiv. miniszt. sfogalmazó, festőművész 
úr személyében, aki szabadságidejének egy részét a Bihar hegységnek 
szentelte. Bár a nagy távolságok miatt gyorsan kellett haladnunk s így 
gyűjtésre nem maradt időm, ezek a kirándulások mégis tanulságosak vol
tak reám nézve, mert jó áttekintést nyertem a hegység egy tekintélyes 
része felett, ami különösen a reambulálás szempontjából kivánatos volt.

Augusztus 28-án költözhettem át Runcu-Arsra, ahol a folytonos 
esők miatt először is a közelebb fekvő, Kis-Alunbeli kövületlelőhelyet ak
náztam ki. Az időjárás, sajnos, nem javult, sőt szeptember 8-ától kezdve 
több ízben havazott is. A hó az 1200 m-nél magasabb helyeken megma
radt s az embermagasságú fűvel vagy csalittal benőtt vágásokban a mun
kát lehetetlenné tette, miért is a Kagy-Alun mentén kitűzött terület ream- 
bulálásáról le kellett mondanom. Az erősen megáradt Szamos a hevenyé
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szett pallókat elvitte, a gázlók köveit ellepte, úgy hogy a mederszűküle
teket az oldalakba kimászva el kellett kerülnünk, egyik partról a má
sikra pedig csak a vízben gázolva juthattunk át. Hozzávéve ehhez a süp- 
pedős, ragadós sárral borított útakat, az 5—6 km-nyire eső lelőhelyekre 
csak nagy időveszteséggel érkezhettem ki, minthogy pedig a folytonos 
ködök miatt igen korán besötétedett, tehát korán kellett haza indulnom, 
a gyűjtésre kevés időm maradt.

Ilyen körülmények között nagy fáradsággal csupán kevés ered
ményt érhettem el. Térképvázlatokat készítve több irányban összejártam 
a Runcu-Ars-Págyis-Cárligata-Runcu-Ars közötti útvonalaktól határolt 
területet s nagyobbszámú kövületet gyűjtöttem a Kis-Alun völgy, a Sza- 
mosbazár és az Oncsásza-rét liász-dogger és maim padjaiból. A kőzet és 
kövület anyag 2 ládát tölt meg és talán lehetővé fogja tenni a liász és 
dogger elválasztását.

Október hó 5-én L óczy igazgató úr rendelkezése folytán hazajöttem.
Nem fejezhetem be jelentésemet anélkül, hogy e helyen is hálás 

köszönetét ne mondjak első sorban is Dr. S zontagh T amás kir. tan., int. 
aligazgató úrnak, aki a tőle felfedezett révi lelőhely anyagát nekem át
engedni és engem az ottani gyűjtésbe személyesen bevezetni kegyeske
dett, továbbá Csern y  V ik t o r  úrnak, a Zichy grófok uradalmi felügyelő
jének, aki az uradalomhoz tartozó Zichy-barlang kényelmes szállójában 
lakást adott s gyűjteményeink elszállítását is szives volt magára vállalni, 
T óbiás M ik ló s  gör. kel. püspöki erdőmester úrnak, aki az aligazgató úr 
közbenjárására lekötelező szívességgel szállást engedélyezett nékem a 
runcu-arsi erdőházban, K o l l á n y i B oldizsár  m. kir. kataszteri mérnök 
úrnak, aki családja elutazása után kényelmét feláldozva, megosztotta ve
lem a szobáját, végül P a p p  A u r é l  püspöki erdővéd úrnak, akinek házá
nál a rendkívül nehéz viszonyok között is jól éltünk.


