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R ozlozsnik  PÁL-tÓl.

(Felvételi jelentés az 1914. évről.)

A L óczy  értelmében vett Biharhegységet vagy Keleti Magyar K ö
zép hegycsoportot1) a DK-i, Iv-i és ÉK-i peremén összefüggően követhető 
transzgredáló felső krétarétegek nagyobb, felső krétakor előtti geológiai 
egységgé forrasztják össze. A  felső krétakor előtti hegység tektonikai ki
alakulására különösen két hegyképződési folyamat volt fontos, neveze
tesem a perm előtti (felső karbon előtti?) kristályosodó palássággal járó 
régebbi hegyképződés s másodszor a krétakor közepén bekövetkezett pik- 
kelyezéssel s átgyűrődéssel járó hegyképződés. A pikkelyezés és átgyű- 
rődés következménye, hogy míg a hegység belsejében a mezozoikumban 
az alsó krétakörig bezárólag folytatólagos konkordáns szedimentáció folyt, 
a felső kréta rétegei a hegység külső peremén javarészt a legidősebb, me
tamorf rétegekre, az első hegyképződés képződményeire transzgredálnak.

Ezt a geológiai egységet a neogén tenger térfoglalásával kapcso
latos árkos sűlyedések tagolták kisebb egységekké, míg belső része a Nagy 
Magyar Alföld területén ia mélységbe került.

L óczy L ajos dr. igazgató úr előzékenysége folytán alkalmam volt 
a Hegyes-Drócsa egyes szelvényeivel is megismerkedni, legyen szabad 
tehát eme hegységnek a Fehér-Kőrös É-i oldalán levő hegységekhez való 
viszonyáról röviden megemlékezni s ezután rendes felvételi területemen 
eszközölt kutatásaim némely eredményét hozzáfűzni. *)

*) Lóczy Lajos dr.: A magyar birodalom hegységeinek, dombvidékeinek és 
síkságainak csoportosítása. Vezető a m. kir. Földt. intézet míízeumában. Budapest, 
1909. p. 64.
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A) Hegyes-Drócsa hegység.

A Hegyes-Drócsa földtani összetételében nagyon heterogén elemek 
vesznek részt. L óczy  L ajos dr. 1883-ról szóló évi jelentésében közölt szel
vénye szerint a Hegyes három, egymástól tektonikai vonalakkal elkülöní
tett részből tevődik össze, amelyeket a Biharhegység megfelelő képződ
ményei folytatásának ismerte fel.

a) A  hegység É-i lábát elfoglaló s perm-triászrétegek által jellem
zett rész, melyet D-felé áttol ód ási vonal határol, úgy, hogy ia délfelé kö
vetkező idősebb metamorf sorozat a triász fedőjébe kerül. L óczy  dr. a 
triászsorozat korának biztos megállapítása céljából kövületek hiján már 
régebben is a Béli hegységben keresett analógiát, újabban pedig egész 
határozottsággal abbeli nézetének adott kifejezést, ,,hogy a Béli hegység 
képződményeit a Világos, Galsa, Almásegres és Tauc vidéki fáciesekkel 
azonosíthatjuk44.1)

Bejárásunk alkalmával kétségtelenné vált, hogy pontosabban a 
Béli hegység Nagyarad pikkelyének folytatásával van dolgunk. Ide tar
tozik a hegység legészakibb részében előforduló gránit s a gránittelérekkel 
átjárt metamorfrétegek, a felső permi kvarcit homokkő s a triász. A  Nagy- 
arad pikkellyel való összehasonlítás alkalmával feltűnhetik a Nagyarad 
pikkely összetételében résztvevő alsó permkorúnak tartott üledékes és 
erupciós sorozat hiánya; ez a körülmény az ezen a területen észlelhető 
számos csapásmenti vetődésekkel függhet össze, minélfogva az alsó perm a 
mélyedésbe kerülve, nem jut a felszínre.2) A triász legszebb feltárása 
Galsától D-re található; alsó része dolomitos mészkő, mely felfelé szürke 
palával is váltakozik. Erre következnek tejesen Nagyarad pikkely-jellegű 
középső triász palák, melyek itt is bőséges daoweZZa-tartalmukkal tűn
nek ki. A  középső triász daonellás paláinál fiatalabb rétegek már nem is
meretesek.

b) A  középső, L óczy  dr. említett szelvényében hidegkúti sorozat 
a préselt üledékek öve, melyben csak kevés erupciós kőzet fordul elő. A 
metamorfózis dacára a sorozat homokkő és konglomerátum tagjai klasz- 
tikus jellegeiket még igen világosan mutatják, míg az agyagpalák többé
ke vésbbé fillites külsőt nyertek. Általában még leginkább a Nagybihar- 
Móma préselt konglomerátum-homokkő-agyagpalasorozatával hozható 
összefüggésbe, anélkül azonban, hogy annak teljesen megfelelne.

!) Dr. Lóczy Lajo s : Igazgatói jelentés. A m. kir. Földtani Intézet Évi jelen
tése 1913-ról. p. 18.

2) A zarándnádasi szlatinai völgy egyik mellékárkában mészpados porfiroidot 
s kvareos porfirkristálytufát is észleltünk, a nagy esőzés azonban meggátolt pontosabb 
települési viszonyainak kikutatásában.
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c) Egészen eltérő viszonyokat mutat a Marosmenti rész, melynek 
összetételében üledékes eredési! kőzetek csak igen alárendelt szerepet ját
szanak. Főulkotórészei mélységbeli kőzetek és pedig elsősorban diorit. A  
mélységbli kőzetek is kristályosodási palásság bizonyos folyamatán men
tek keresztül, minélfogva az aprószemű diorit párvonalas szerkezetet nyert, 
mely különösen mállásánál öt.lik szemünkbe; a középszemcsés fajok töme
ges szerkezetűek. A  dioritterület legfeltűnőbb jellege aplitos telepekben 
és erekben való rendkívüli gazdagsága, olykor az aplitos hálózat egészen 
durvia breccsaszerűvé teszi. Az aplit összetételében feltűnő a turmalin 
gyakori előfordulása, A  nagyobb szerepet játszó grániton kívül felemlít
hető egy érdekes telérkőzet, mely párvonalas szerkezet mellett sok biotitos 
alapanyagban számos szép karlszbadi ikres ortoklász beágyazást tai- 
talmaz.

Az üledékes eredésű kőzeteket rendszerint hamvasszürke fillites pala 
képviseli, melyben csillámfelhalmozódás s epidotképződés a kontaktmeta- 
morfizmusról tanúskodnak, a kontaktmetumorfizmusra is azonban a kris
tályosodó palásság folyamata rányomta bélyegét. Felemlíthető, hogy a 
Tornyán nagyobb kiterjedésben előforduló és régebben kvarcitnak tartott 
kőzet a valóságban aplit-nak felel meg.

Ennek a sorozatnak pontosabb leírását mikroszkopos vizsgálataim 
után fogom közzétenni; L ó c z y  E ajos dr. igazgató úr ugyanis eme rend
kívül érdekes kőzetek feldolgozását rám bízta; egyelőre csak még azt 
jegyezhetem meg, hogy a Béli-Bihar hegység általiam ismert iészében ha
sonló tag nem ismeretes.

B) Móma.

A  Móma hegységben a vaskóhi plató keleti peremén végeztem még 
néhány kiegészítő kirándulást, melyek ezen plató szerkezetének pontosabb 
ismeretéhez vezettek.

Már régebbi jelentésemben említettem, hogy a vaskóhi mészkő
platót É és Ny felé vetődés határolja, minek folytán leginkább mélyebb 
perm-rétegekkel érintkezik. Déli határán is jelentékenyebb vetők észlel
hetők, úgy azonban, hogy a vetődésektől D-re helyenként még a permen 
eredeti településben nyugvó triaszrészletek is találhatók. Az eredeti tele
pülés legszebben tanulmányozható a kalugyeri kis triász szinklinálisban, 
mely a Dagadó-forrást tartalmazza s melyet É felé a nagy triász platótól 
egv keskeny, É és D felé vetődéssel határolt perui sáv választ el. A  perm- 
nek ilyen kétoldalt vetődéssel határolt, alig néhány lépés széles feltöré
sét a triászon belül a kalugyeri templom mellett is észleltem.

Míg az említett vetődések mind vagy határt alkotnak, vagy határ
A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914. ’
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mellett fordulnak elő, addig egy a vaskohászod!— vaskóhmezői völgy men
tén haladó vetődés a mészkő-platót magát két részre osztja. Ez a vaskóh
aszódi vetődési sík, mely eme érdekes völgyület keletkezésére első sorban 
volt befolyással, éppen a híres vaskóhaszódi víznyelő feletti mészkő-falon 
látható is.

Ezen vetődés vagy vetődésrendszer mellett >a plató nagyobb, Ny-i 
része, a keleti peremhez viszonyítva, lesiilyedt, úgy hogy a völgy két 
oldalán eltérő rétegeket találunk. A  nyugati részben a rétegek ÉK-i dőlés 
mellett ÉNy— D K -i csapást követnek, a vaskóhaszódi völgy Ny-i oldalán 
ennélfogva a déli vetődés-rendszerig felső triász mészkő-rétegek észlel
hetők.

Ezzel szemben a völgy keleti oldalán a rétegek K— Ny felé csap
nak s É felé dőlnek és már a vaskóhaszódi víznyelőtől É-ra vonul át 
a középső triász ,,rózsa-márványa“ (tarka mészkő). Maga a víznyelő már 
a fehér diploporás mészkőben képződött, melyben a víznyelő mellett 
chemnitziák is gyűjthetők. Míg a diploporás mészkő a Ny-i részben kisebb 
vastagságban fordul elő, addig a keleti peremen D felé haladva nagyobb 
távolságon át csak diploporás mészkövén járunk. Ez a látszólagos na
gyobb vastagság valószínűleg ismétlődő vetődés következménye s tényleg 
Kerpenyettől DK-re, a Cornu-tól K-re folyó árokban felfelé haladva, 
ismét az alsóladiniai vagy felsőanisusi tarka mészkő- (rózsa-márvány) 
rétegekre bukkanunk. Ezekkel a vetődésekkel összefüggésben áll az a 
körülmény is, hogy a Cornicelul-tól (554 m háromszögelési pont) D-re 
a mészkő-plató térszinileg is sülyed s a hegyhátakat mindenütt levantei (?) 
korú kavics borítja, melynek anyaga sokszor a Nagybihar környékéről 
származik (albitos gneisz és préselt konglomerátum-homokkő).

A Bihartól a Momát a Fekete-Körös árkos vetődést kitöltő plio- 
cén öble választja el; minthogy a Morna rétegeiből csak a préselt konglo
merátum szerepel s az is erősen É felé eltolva folytatódik a Biharban, a 
többi képződmények egymáshoz való kapcsolatának eldöntése itt lehetetlen.

Bíharhegység*

A szűkebb értelemben vett Biharhegység NyÉNy— KDIv irányú 
vonulatára haránt irányban három részre tagolódik: 1. a nagybihari 
átbuktatott redő területére, 2. a középbihari mezozoikum területére, mely 
a Kék-Maguránál permen és utóbbi alját képező metamorf rétegeken 
nyugszik s 3. a Vlegyásza folytatását alkotó riolit-amdezit területre, 
melynek alapja a középső Bihar képződményei. A Biharnak eme kereszt- 
tagolása adja magyarázatát főgerincének nyugtalanul változó, egyes ré
szeiben annyira elütő tájképi jellegének.
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Már régebbi jelentéseinkben kimutattuk, hogy a középső Bihar 
mezozoikumára D felől perm rétegek (tolódtak rá, mely perm takaró elter
jedésére P á l f y  M ó r  dr. újabb kutatásai számos új becses adatokat szol
gáltattak.

A  perm rétegekre viszont a Nagybihar átbuktatott redője van rá
tolva, mely redő az egész déli Bihar metamorf képződményeit magába 
foglalja. A Nagybihar környékének albitos gneisz sorozata, mely a tulaj- 
donképeni magas hegységet szolgáltatja, ennek a redőnek a magja, me
lyet úgy É, mint D felé préselt konglomerátum-homokkő és hamvasszürke 
palaszegély, északon fekvőjét, délen pedig fedőjét alkotva, vesz körül. 
Ez a konglomerátum-palaszegély egyes részleteiben a dinamometamorfózis 
és kontaktmetamorfózis igen különböző stádiumában áll, úgy hogy régi 
felvételeimnél egyes részeit elkülötítettem egymástól. így  Biharkristyor 
környékén kevésbbé préselt, a pojánai és rézbányái völgyek területén egy 
a felszínre nem került granodiorit-laikkolit behatása által erős kontakt- 
metamorfózist szenvedett, míg a déli szegélyt alkotó rész erősebb prése
lést szenvedett. A konglomerátum zárványainak tanulmányozása a réte
gek teljes azonosságáról győzött meg. Különösen érdekesek a konglomerá
tum limonitosan málló, finom szemcsés karbonát zárványai, melyeket a 
Fiatra Graitore (Visszhang-kő) környékén és a déli vonulatban is több 
helyen megfigyeltem. A Kis-Aranyos kezdő ágai között a Piatra Molivisn 
(1555 m) ÉK-i lejtőin a kibukkanó rétegfejek alkotta meredek sziklákon 
a zárványok különösen jól tanulmányozhatók. Főanyaguk ugyan kvarc, 
azonban gyakoriak ökölnagyságú karbonátzárványok is, melyek sajátsá
gos módon az erősen préselt konglomerátumban szegletes határvonalaikat 
nagyrészt megtartották. Eme karbonátzárványok felületén kövületszerű 
kimállások is észlelhetők. Hirtelen elutazásom meggátolt a részletesebb 
gyűjtésben, mely a konglomerátum korára esetleg egy alsó határt adna. 
A konglomerátum egyéb zárványainak (kvarcit-homokkő, porfiroidszerű 
eruptiv kőzet s metamorf kőzetek) mikroszkopikus vizsgálata is érdekes
nek Ígérkezik.

A Lápos, Felsőgirda és Felsővidra között előforduló s a Nagybihar- 
gerinc képződményeitől vető által elválasztott zöld fillites palasorozatot, 
melynek összetételében zöldes kötőanyagú kvarcos konglomerátum, ka- 
taklázos diabáz és amfibolit is részt vesz, ÉK-i analóg módon egy ugyan
csak alája dűlő préselt konglomerátumból s lila palából álló szegély veszi 
körül; a konglomerátum a határon zöld palával váltakozik, úgy hogy ez a 
két képződmény átmenetes egymásba.

Míg a metamorf kőzetek s a préselt konglomerátum szoros kapcsolat
ban vannak egymással, a biztosabb permnek Ítélhető sorozat legalsó tagja: 
veres, erősen csillámos s csupa kristályos pala zárványokat tartalmazó

19'
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konglomerátum-breccsa inár tipusos albitgneisz zárványokat is tartalmaz, 
tehát az előbbi sorozattól élesen elválik. Ezek a zárványok egyszersmind 
arról is tanúskodnak, hogy a nagybihari átbuktatott redő áttolódása a 
permre lokális és nem regionális tektonikai folyamat.

Megkíséreltem a granodiorit-tömzsöket összekötő telérhálózat pon
tosabb követését is. Minthogy a Nagybihar keleti oldalán a völgy fejek 
mind karr-szerűek, a karrokban és a hozzájuk csatlakozó kezdő részben 
rendszerint tömbhalmazok .fedik el a helytálló kőzetet, ennélfogva csak az 
erre következő, még meredek szakaszban sikerül a telérek kinyomozása. 
Hogy jó feltárás mellett milyen nagy számban vannak jelen, mutatja 
az a példa, hogy a láposi V. Burdüban 2300 lépésen át 24 telért számol
tam össze, tehát átlagban minden 100 lépésre esik egy telér. Csapásuk —  
mint a középső Biharban —  itt is 21— 22h.

Említettem, hogy a tulajdonképeni Nagybihart Lepus s a felső
vidrai vadászlak között vetődés vágja el K felé. A  granodiorit-sor telérei 
a vetődéstől Ny-ra eső területre —  tehát a tulajdonképeni Nagybihar 
környékére —  szorítkoznak. Ettől K-re csak a vetődés közvetlen közelében 
van telér. Ny felé a Eekete-Körös öblén túl a Béli-hegységben már nyo
mát sem találjuk a granodiorit-sor kőzeteinek. A  granodiorit-sor kőzetei
nek kontaktmetamorfózisa a Biharhegység eme nyugati részének a ke
letivel szemben bizonyos önállóságot biztosít, tehát a főgerinccel közel 
párhuzamosan tagolja a hegységet.


