
C) A Nagy Magyar Alföld K-í határhegységei.

8. A Derna és Bodonos közt elterülő aszfalttartalmú lignit-
képződmény.

(Jelentés az 1914. évi földtani felvételről.)

Dr. T elegdi R oth K ároly-íó I.

A  világháború kitörésekor a mozgósítási parancs felvételi területe
men. a révi Zichybarlangnál ért. A  négy és fél éves háború egész idejét a 
harctereken töltvén, csak most jutok hozzá, hogy az 1911. évben végzett 
felvételi munkámról beszámoljak. Mindössze egy hónapot töltöttem a 
külső munkában s annak nagyobbik részét a Rézhegyseg nyugati végző
désének bejárására fordítottam. Ezzel a Rézhegység és az azt környező 
neogén medencék reambulációjával teljesen elkészültem és még csak né
hány összefoglaló és egyeztető kirándulást igényelne a Rézhegység rész
letes földtani leírása. A  Sebes Kőrös völgyének a Királyhágó és Csúcsa 
közötti szakaszába az 1914. évben tett egy-két pótló kirándulásom alapján 
az 1913. évi jelentésemben leírtakhoz lényegesebb hozzátennivalóm nin
csen, ezért az alábbiakban csupán a Rézhegység északnyugati végződésé
ben, Feketeerdő, Középes, Bodonos és Tataros környékén tett megfigye
léseimet foglalom össze:

A  Rézhegység tömegének nyugati része kizárólag a kristályos pa
láknak csillámpala csoportjából áll. Lépten-nyomon változó kőzetfélesé
gekkel, leveles és lazább, majd gránátos csillámpalával és kemény, fő
leg kovasavból álló csillám palákkal meg amfibolitokkal találkozunk a mé
lyen bevágódó völgyek sziklás oldalaiban és a letarolt hegyhátakon. A  
gneiszos szövetű kőzetek, valamint a kevésbbé metamorfom fillit, amelyek 
közt sokféle átmenet van, aránylag ritkábbak. A  pneumatolitos ásványo
kat tartalmazó kvarcit lencséi és erei a kőzetekben gyakoriak s ez a kvar- 
cit az erózió következtében kisebb-nagyobb görgetegek és kavicsok alakjá
ban kerül a patakvölgyekbe. A  Réz fennsíkján épült üveggyárakban ré
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gebben fel is használták ezt a kvarcitot, de minthogy nagyobb üzemet 
ki nem elégíthetett, az ú. n. ,,békasó“ -t csakhamar kiszorította a cseh 
homok. A  kvarcittömzisökkel kapcsolatosan itt-ott érces impregnációk is 
vannak. Gyakorlati értékű ércelőfordulások a Rézhegységben nem ismere
tesek és azok az érces impregnációik, amelyeket láttam, —  pl. a fekete
erdői út mellett, a térképen Weissbach-nak jelzett völgyben —  csak ás
ványtani szempontból érdekesek. A  kristályos palarétegek csapásiránya 
a Réz tömegének nyugati részében meglehetős állandóan ív—-Ny-i, a dőlés 
pedig uralkodóan D-nek tart, tehát nem is annyira redőzöttnek, mint in
kább egyoldalúan átfektetettnek kell e rétegcsoportot tekintenünk. Elté
réseket ettől az uralkodó dőlési iránytól a csillámpalaképződmény peremei 
felé találunk, mint a fiatal medencék beszakadásával összefüggő jelen
séget. íg y  Tataros és Derna táján ÉNy-nak, Bodonosnál Ny-nak és 
DNy-nak tart, Középes mellett pedig ÉMy felé hajlik a csillámpala réte
gek dőlése. A  Réz hegytető egy nagyjában 650— 700 m magas fensík, 
amelyből keményebb kőzetekből álló tönkök (,,monadnook“ -ok) dombo
rodnak ki. Ilyen a Pojana kúpja Feketeerdőtől DRy-ra és a Varatecul, 
Sólyomkőtől Ifire. A  vízrendszert általában fiatal, mély szurdokvölgyek 
jellemzik; a hegység nyugati részének fővize pedig a Varatecul alatt 
eredő Bisztra-patak, amely északnyugati irányban harántul szeli a Réz- 
hegységet és rövid, meredek esésű völgyek vizét gyűjti össze. A  víz
választótól délre, a Kőrös völgyébe lefutó patakok völgyei már hosszab
bak és kisebb esésűek.

A  Réz-hegység északi, a Nagy Magyar A lföld felé eső peremét 
az aszfaltot is tartalmzó alsópannóniai korú lignitképződmény foglalja 
el. Ennek a képződménynek Baromiak, Porc és Ipp környékébe eső részé
ről már 1913. évi jelentésemben szóltam. Baromiak, Verzár, Középes és 
Bodonos az alaphegységnek egy-egy beöblösödését jelzik és ezekben az 
öblökben mindenütt megvan az alaphegységre települő lignitképződmény. 
A  csillámpalának mállóit takarója fölött egy lokális képződmény fek
szik, a durva caillámpalatörmelék, amely többnyire zöldes színű és össze
tapadó; ha a Réz-hegység kristályöispala tömegéből annak északi pereme 
felé tartunk, az alaphegység szegélyén mindenütt erre a képződményre 
bukkanunk. Középestől nyugatra, a 330 m-es Magurita-tető Almaszegig 
terjedő csillámpala nyúlványának keleti lejtőjén e zöldes törmeléknek 
csak néhány deoiméteras rétege fölött egy 2 m vastag lignittelep s ennek 
fedőjében kb. ugyanolyan vastagságban egy szürke és zsíros, lignitrétegecs- 
kéket és szenes palát tartalmazó agyagréteg, majd újból durva homok 
(osillámpalatörmelék) következik. A  lignitképződménynek ez az előfor
dulása csupán az eróziótól megkímélt kis foszlány és lejebb a lejtőn, Közé
pes felé, újból kibukkan alóla a csillámpala. Ugyanilyen foszlány van a
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tető nyugati oldalában, Bodonos felé is. Középestől keletre, Verzár és 
Baromiak mellett, az alaphegység határán előforduló lignitkibúvások 
valamennyien kevéssel a csillámpala fölött, a zöldes durva homok társa
ságában vannak és fedőjükben mindenütt a szürke agyag települ. 
A  szürke, zsíros agyagot M a t y a s o v s z k y  Középesről tűzálló agyag néven 
említi1) és a magyar királyi Földtani Intézet laboratóriumában végzett 
vizsgálatok alapján ez az agyag valóban iparilag felhasználható, jobb- 
minőségű agyagnak bizonyult.2)

Az alaphegység peremére települt lignitteleproncsoknak, minthogy 
többnyire csak helyi jellegűek és csekély vastagságúak, nagyobb ipari 
jelentőségük nincsen. Az 1913. évi felvételi jelentésemben említettem, 
hogy Baromiak mellett, a Dombois-hegy északi árkaiban a lignitképződ
ménynek magasabb szintjében is vannak zsíros agyaggal kapcsolatos 
vékony lignittelepek. Ennek a magasabb szintnek a nyomai Középes köz
ségben is megvannak. A  Réz-hegység északi oldalának lignitelőfordulásai 
közül a legjelentősebb a bodonotsi. Itt a község fölött, a bodonosi patak 
É— D-i irányú felső szakaszában rendszeres bányászata is folyik és a ter
melt lignitet a dernai és tatarosi aszfalt feldolgozására használják. A 
bodonosi lignit a középesivei azonos körülmények között fordul elő, csak
hogy itt a szürke agyagrétegekkel elkülönített három lignittelep összes 
vastagsága 7— 10 m. a külfejtés, bányaműveletek és próbafúrások tanú
sága szerint pedig a telepek itt az alaphegység beöblöisödésében medence- 
szerűen települnek és 8° alatt kifelé lejtenelk. A  bodonosi bányát egye
nesen nyugatnak hajtott alagút köti össze Dernával. Ez az alagút a szén
fedőn, a telepeken és a durva homokból álló fekvőn át a csillámpalába 
hatol. Az üzemvezető szóbeli közlése szerint egy 600 m-re a bányától É-ra 
telepített próbafúrás a lignittelepek alatt aszfaltos homokrétegen 
hatolt át és mintegy 73 m mélységben érte el a kristályos palákat. Bodo
nos mellett a falu K -i végénél lép fel először a felszínen is a lignitformá
cióban aszfaltos homok.

A  bodonoisi lignitmedencét a kristályos paláknak egy É felé tartó 
kiszögellése választja el a dernai aszfalttól. Ezt a csillámpalatömeget. szeli 
át a fönnebb említett alagút, A  csillámpalák É-i végződésén fekszik az 
újabb keletű Békástó-bánya, Ky-i oldalán pedig a régi Pakura-bánya, 
Bár már térképlapomon túl feküsznek, az aszfalttelepek tanulmányozása 
végett Dernát és a tőle I)Ky-ra fekvő tatarosi (cigányvölgyi) bányát is 
fölkerestem. A  dernai és tatarosi aszfaltos homokkal legutóbb B öckh H. *)

*) M a t y a s o v s z k y  J . ; Földtani Közlöny XV. köt. (1885.) 249 1.
a) K a le c sin szk y  S . : A magyar korona országainak megvizsgált agyagjai. 111. old.
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foglalkozott.1)Leírja- egy 103 63 m. mély fúrás szelvényét, amely 13 asz
faltos rétegen és több lignittelepen hatol át és megemlíti az alaphegységtől 
távolabb, Terjén telepített kutatófúrást is, amelynek tudományos ered
ményei eddig még nem közöltettek.

Ha a Derna-patak legfelső, a bányateleptől DK-nek lefutó részé
ben a telep felé leereszkedünk, ugyanazokat a viszonyokat találjuk, mint 
Középes mellett, csupán azzal az eltéréssel, hogy itt a lignit helyét aszfalt
tal impregnált homok foglalja el. A  csillámpala fedőjében —  240 m t. 
sz. f. magasságban —  a. pannóniai képződmény kis foszlánya terül el: 
zöldes csillámpalatörmelék vékony rétege és rajta aszfalttal impregnált 
durva homok. Alább a völgyben újra a csillámpala kerül a felszínre. A 
dernai és tatarosi bányákban feltárt rétegek és a BöCKH-től közölt fúrási 
szelvény azt bizonyítják, hogy az aszfalttal impregnált homokrétegek az 
itt lankásan ÉNy-nak dűlő lignitképződménybe illeszkednek. A  lignit- 
képződménynek agyagból, homokos agyagból és homokból álló rétegcso
portja azon rétegeit impregnálja az aiszfalt, amelyek szerkezetüknél fogva 
erre alkalmasak, tehát első sorban a durva homokot. A z impregnálás nem 
egyöntetű. Az aszfaltos: rétegek feltárásaiban meddő rétegecskék. len
csék. zsinórok foglaltatnak; a leneseszerűen kiékelődő impregnált tömegek 
szélei felé pedig a meddő részek breccs a szerűen ülnek a fekete aszfaltos 
tömegben. Ez a jelenség a homokrétegeknek egyenlőtlen eloszlású, fluvia- 
tilis szerkezetében leli magyarázatát. A  békástói bányában a fő lignit- 
telep, amelyet nem fejtenek, az aszfaltos rétegek fölött van. A  tatarosi 
Cigányvölgy-bányában a fő aszfalttelep alatt szürke agyag vékony 
rétege, majd 30— 80 cm-es lignitréteg következik. Vastagabb lignittelep 
itt is az aszfalt fedőjében van, ez azonban nem esik bele a fejtésekbe. Két
ségtelen, hogy Tataros és Derna között ugyanaz a lignitképződmény tele
pül az alaphegységre, amely Bodonosnál és tőle K-re folytatódik, csupán 
az aiszfaltimpregnálás szorítkozik a tataros-dernai szakaszra úgy, hogy 
Bodonosnál már csak nyomai vannak, ettől K-re pedig a felszínen egészen 
hiányzik. A  'Sásteleken átfolyó A'hdas patak felső szakasza a kristályos 
palákba vágódik. Ahol É-i irányból Ny-na-k kanyarodik, aszfaltos réteg 
kis foszlánya van, lejebb azonban a. völgyfenék és a meredek déli oldal 
kristályos palákból áll. Itt a patak mellett a leveles esillámpala rétegei is 
aszfalttal vannak átitatva, míg az északi lejtőn a pannóniai képződmény 
jelentkezik. A  Vadas patakban s a Cigánypatak felső szakaszán a kristá
lyos palák csoportjában egy gneiszos szövetű, kemény, tömegesen össze-

') Jelentés az erdélyi medence földgázelőfordulásai körül eddig végzett kutató 
munkálatok eredményeiről. II. rész 1. füzet. Budapest 1913. 31—34. 1.

U. a. Bányászati és Kohászati Lapok. 1914. 109—10. 1.
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álló kőzet uralkodik. A  Cigányvölgy kőbányája is ezt a kőzetet tárja fel, 
vele végződik az alaphegység és csak néhány lépéssel alább a völgyben a 
tatarosi aszfaltos rétegek következnek.

Az 1913. évi felvételi jelentésemben kiemeltem már, hogy a Réz
hegység északi peremére települő lignitképződmény egészen más, mint a 
szil ágy Somlyói Magúra és a Rézhegység északkeleti széle közé foglalt 
neogén öböl pannóniai rétegei. Az utóbbi öbölről ki lehetett mutatni, hogy 
benne a neogénpart fokozatosan tolódott el északnyugat felé. A  felső- 
mediterrán rétegek a Réz északkeleti peremén csupán Túsza, és Füzespap- 
telek környékére szorítkoznak, a szármát képződmény pedig a felsőmedi- 
terránkori rétegekre, majd tovább ÉNy-felé közvetlenül az alaphegy
ségre települve Gyümölcsénes és Elyüs községek környékéig következők; 
Halmosd és Márkaszék között, az öböl északnyugati sarkában azonban 
már csak alsópannóniai rétegek következnek a csillámpala fölött. A  neo
gén üledék képződése ebben az öbölben a felső mediterrántól kezdve fo ly 
tonos volt; a felső mediterránból a szármáiba, s utóbbiból az alsópannó
niai rétegekbe való átmenetet a faunák is jelzik, amennyiben híven köve
tik az öböl vize fokozatos kiédesedésének menetét. Olyan lokális csillám- 
pala-törmlékből álló képződményt, amilyen a bodonos vidéki lignit for
máció bázisán van, a Réz északkeleti peremén a felsőmediterrán rétegek
ben találunk. A  szármát ós alsópannóniai rétegek partközeli része itt, a 
szilágynagyfalui öbölben jórészt nagyobb távolságokból származó, folyó- 
hordta kavicsból áll.

A  dernai és tatarosi aszfalttartalmú ligmtképződmény délnyugat
felé való folytatásáról csak annyit tudok, hogy a m. kir. földtani intézet 
gyűjteményében a tovább Ny-ra fekvő Hagymádfalva környékéről is van 
aszfaltos homokminta1) és hogy még tovább DNy-ra, Nagyvárad környé
kének nemrég megjelent földtani térképe Nagyvárad szomszédságában, a 
Hegység-Száldobágy-i Istenhegyen tűzálló agyagot jelez, amely nyilván 
a lignitképződmény szürke, zsíros agyagjával azonos. A  Sebes Körös völ
gyének és a nagybáródi öbölnek az 1912. ós 13. évi jelentéseimben vázolt 
neogén csoportjában alsó pannóniai lignitképződmény nincsen. Ellenben 
Bodonos, Középes, Yerzár és Baromiak környékének lignitképződménye 
tovább ÉK felé folytatódik. Ipp-Zoványfürdő és Karcstelek vonalán a 
lignitképződmény a szilágynagyfalui öbölnek melanopsisokat és apró 
kongeriákat tartalmazó alsópannóniai sárga homokrétegeivel érintkezik, 
Kercstéleknél pedig a szilágysom 1 yói kristályos palaszigetet éri el. Innen 
É és Ny felé a lignitképződmény a felszínen terül el. Sarmaság és Na.gy- 
derzsida mellett a bodonosival azonos típusú lignitelőfordulásokat magam *)

*) Vezető a m. kir. földtani intézet múzeumában. 122. 1.
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is ismerem, amilyenre Derzsida mellett bánya is nyílt. Kár ászt elek, Kémer 
Zálnok és Almás környékéről Matyasovszky említ lignitet1).

A  Rézhegység északi peremén települő lignitképződmény pontos 
korát illetőleg a következő adatok állanak rendelkezésünkre:

A  tatarosi és dernai aszfaltos liomokból egész sorozata került ki a 
gerinces maradványoknak. Ugyancsak az aszfaltos rétegekből magam 
Unió Wetzleri, Dunkeb sp.-t gyűjtöttem, az Ipp melletti Kata erdő lig
nitkibúvásaiból Melánia cf. Vásárhelyii, H a x t k . és egy töredékes Unió sp. 
maradványait2). Ugyanez a melania-faj fordul elő a derzsidai bányában 
is s valószinűleg ezekkel azonos a Széplak szomszédságából, Somályról 
említett Melánia Esetien, B r o n g . lelet is., (S z o n t a g h  i. b. 12, 1.). Mind 
olyan fajok ezek, amelyek hosszú életűek és szint megállapítására nem 
alkalmasak. S z o n t a g h  a Somlyói palaszigettől ÉNy-ra eső lignitterület 
több lelőhelyről sorol fel kövületeket (M a t y a s o v s z k y '  gyűjtése), köztük 
a szilágynagyfalui öbölben gyakori melanopsist és kongeriákat is.

A  bodonosi és dernai lignitképződmény fedőjében finomabb szemű, 
sárga porond következik, ebből kövületek nincsenek. Ha ez a porond a 
szilágynagyfalui öböl alsópannóniai képződményeinek magasabb részével, 
a melanopsiisos és kongeriás porondképződménnyel azonos (1911. évi fel
vételi jelentésem 118. 1.), akkor ez az utóbbi —  mint 1913. évi jelentésem
ben (11. lapon) megírtam —  Bürgezd— Porc vonalán egy vetődés mentén 
érintkezik az Ipp, Zovány és Kerestelek melett lévő lignitképződménnyel. 
Az Ipp és Zovány környékén tett észleletek s az a körülmény, hogy a 
szilágynagyfalui öböl nyugati peremén, Márkaszék mellett is vetődéssel 
végződnek a medenceüledékek, arra engednék következtetni, hogy a szi
lágynagyfalui öböl ÉNy-i része utólagosan lesülyedt. A  lignitképződ
mény ilyformán a szilágynagyfalui öböl alsópannóniai képződményének 
mélyebb részével volna egyidős, vagyis az alsó pannon bázisára volna 
teendő és a Nagy Alföld medencéjének szármátvégi peremét jelezné, hol 
a nagy alsópannon transzgresszió bevezetéseként lápos, időnként el-elön- 
tött területek a lignitképződés feltételeinek megfeleltek. íg y  jutunk arra 
a következtetésre, hogy a Nagy Alföld alsópannóniai beltavának kelet felé 
való transzgressziója csak a lignitképződmény lerakódása után ért össze, 
a nyugat felé terjeszkedő szilágynagyfalui öböllel.

A  lignitképződménynek az alsópannon bázisára illeszkedő rétegtani 
helyzetét döntő erővel bizonyítaná az, ha a lignitképződmény fedőjében *)

*) M a t y a s o v szk y  J. felvételi jelentése 1879-ről. S zo n t a g h  T. Nagykároly és Ákos 
és Tasnád-Széplak vidéke. Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani 
térképéhez. 14. 1.

s) 1913. évi felvételi jelentésem, 11.1.
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kövületekkel lehetne kimutatni a. melanopsisos és kongeriás porondot. A  
szilágysomlyói kristályos palaszigettől ÉNy-ra eső lignitterületnek 
Szontagh által felsorolt kövületlelőhelyei áttanulmányozásával vélem ezt 
a kérdést végleg eldönteni. Minthogy a kérdéses —  lapomon kívül eső —  
terület bejárását a felvételeket lezáró összefoglaló bejárások idejére ha
lasztottam, ezek pedig a háború következtében elmaradtak, a kérdés vég
leges tisztázásával egyelőre adósnak kell maradnom.

A  Szilágyság területén a harmadkorban- fennállott ősföldrajzi viszo
nyok kiderítése különösén azért fontos, mert ezen a tájon függött össze a 
Nagy A lföld harmadkori medencéje az erdélyi medencével. A  Réz hegy
ségtől ÉK-re sorakozó kristályos palaszigetek, név szerint a Somlyód Ma
gúra, a dacittufával övezett szilágysámsoni kibúvás és a szatmári Bükk- 
hegység egy olyan gátat jelölnek, amely a szármát regresszió idejében 
nagy darabon elkülönítette a Réz és Meszes közé zárt szilágysági öblöt 
a Nagy Alföld medencéjétől. Egyes adatok a Réz és a Somlyói Magúra 
aljában húzódó, aszfaltot is tartalmazó lignitképződménynek északkeleti 
folytatására engednek következtetni. íg y  Hadad-Nádasd mellett aszfal
tos homokot találtak,1) a szatmári Bükk-hegység peremén fellépő pan- 
nóniai rétegek pedig nagyon emlékeztetnek a rézalji lignitképződményre.2) 
A  szatmári Bükk-hegység déli végződésének fedő pannónkori rétegeiből 
S t ü r z e n b a u m  Melánia Escheri, BnoNG.-t és lignitnyomokat említ.3) de 
ennek a területnek földtani térképe sajnálatosan bővebb leírás nélkül 
maradt. *)

*) B öckh  H. : Bányászati és Kohászati Lapok, 1914. 710- 1.
a) Felvételi jelentésem 1911-ről.
3)  S tü r ze n b a u m  felvételi jelentése 1879-ről.


