
d) A keleti magyar középhegycsoportban
14. Geológiai je g yze te k  a B ih arh egy ség  és a K irályerdőcsatlakozásáról.

(Jelentés az 1915. évi geológiai felvételekről.)

Dr. P á l f y  MÓBic-tól.

(Nyolc szövegközti ábrával.)

1914. évi munkaprogrammomnak: a Királyerdő és Biharhegység 
kapcsolódásának tanulmányozását a kiütött háború miatt félbe kellett 
szakítanom. Ezt a feladatot a lefolyt év nyarán végeztem el. Előzőleg 
azonban még részletesebben tanulmányoztam a Bélihegység északi részé
ben Borztól délre a mezozoikum egymásra fektetett redőit.

A  nyáron végzett munkával a magam részéről befejezem azt a fel
adatot, amellyel 1909-ben a m. kir. Földtani Intézet igazgatósága meg
bízott: a Biharhegység, a Bélihegység és a Mama reambulációját. E munka 
elvégzésére hárman kaptunk megbízást: dr. Szo n t a g h  T a m á s  kir. taná
csos, intézeti aligazgató vezetésével én és R ozlozsnik  P á l  kollegám. Mint 
előző jelentéseinkből kitűnik, a reambuláció helyett majd mindenütt tel
jesen új részletes felvételt végeztünk, még pedig kezdetben együttesen 
dolgozva. 1913. óta, amikor dr. Szo n t a g h  T a m á s  aligazgató úr is vissza
tért királyerdői felvételeinek reambulálásához, egymástól külön-külön. 
Azóta én részletesebben a Bélihegység keleti oldalán, a Meleg-Számos for
rásvidékén, a Vlegyásza keleti részén és a Biharhegység és Királyerdő 
csatlakozásán folytattam a munkát, míg R ozlozsnik  a Bélihegység nyu
gati oldalán, a Mómahegységben és a Nagybiharban dolgozott.

Munkánk legkezdetén együttes kirándulásokon igyekeztünk terü
letünk sztratigrafiai és tektonikai viszonyait felismerni s később is egy 
időn át állandan közösen dolgoztunk. Területünkön kisebb-nagyobb terü
letet Összesen tíz geológus vett fel, azonban anélkül, hogy az egész hegy
ség sztratigrafiájával és tektonikájával megismerkedhetett volna. A  tíz 
geológus (H o f m a n n  K á r o l y  f , P r im ics  G yö r g y  +. P eth ő  G y u l a  f , SzÁ-
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dec’z k y  G y u l a , S zo n t a g h  T a m á s , B öckh  H ugó , P a p i* K á r o l y , K adic  
O t t o k á r , R ozlozsnik  P á l  és P á l f y  M ór ic) közül azok. akik területünkön 
a legnagyobb részt felvették, munkájuk befejezése nélkül haltak el; a töb
bieknek már csak kisebb területek jutottak osztályrészül. Nem lehet tehát 
csodálkoznunk, hogy e komplikált szerkezetű hegységekben a sztratigra- 
fiai és tektonikai viszonyoknak csak kis területen való vizsgálata a külön
böző geológusoknál sokszor különböző s nem ritkán éppen ellentétes ered
ményekre vezetett. Ismerve a felfogásoknak ezt a különbözőségét, hogy 
mi magunk legalább hárman egységesen tudjunk dolgozni és az ellen
tétes nézeteket biztosabban elbírálhassuk, választottuk azt a módszert, 
hogy együttesen ismerjük meg az egész területet s együttesen a hely
színén beszélhessük meg a különböző eltérő nézetek jogosultságát s csakis 
azután váljunk külön.

Ily módszerrel úgy hisszük, hogy területünk sztratigrafiáját és tek
tonikáját a főbb vonásokban tisztáztuk. Mi magunk nagyon jól tudjuk 
azonban, hogy még vannak területek, amelyeknek nemcsak pontosabb tek
tonikája hiányos, de isztratigrafiájában is még sok megoldatlan kérdést 
kell hagynunk. A  részletes leírás alkalmával reá fogunk utalni ezekre 
a területekre. Ha összehasonlítja valaki hegységeinket az Alpokkal, 
nem fog megütközni a hátrahagyott hiányokon. Ha olyan jó feltárású 
és oly sokat tanulmányozott hegységben, mint az Alpok, a megoldat
lan sztratigrafiai és tektonikai problémáknak is még egész sora felderí
tetlen, mennyivel bajosabb tisztázni területünk magas erdőtől teljesen 
elfedett, kövületekben szegény képződményeit, amelyek egy részét az 
eruptivumok kontakt hatása átalakította és a legkülönbözőbb korú kép
ződményeket csalódásig egymáshoz hasonlóvá tette. Különösen az utóbbi 
körülmény volt az oka, hogy Rézbánya környékén és a Biharhegység és 
Királyerdő csatlakozásán még sok részletkérdés tisztázatlanul maradt.

Múlt évi jelentésemben e két hegység csatlakozását már némileg 
vázoltam. A  lefolyt év nyarán Bondoraszó és Mézged között tovább foly
tattam munkámat és amennyire az említett viszonyok miatt lehetséges 
volt, a főbb vonásokban tisztába is hoztam, helyenként azonban a kon- 
taktosodás, ami különösen az agyagos képződményeket egymáshoz ha
sonlóvá tette, a pontosabb meghatározást nagyon megnehezítette. Nagy
ban megnehezítette a képződmények pontosabb sztratigrafiai szétválasz
tását ennek a területnek igen bonyolult tektonikai felépítése is, arneny- 
nyiben az egyes sztratigrafiai egységeknek egymás felett vagy alatt való 
követése, a képződmények kihengerelése miatt, igen sok esetben lehetet
len. Mindezek dacára azonban annyi megbízható észlelés felett rendelke
zem, hogy a terület felépítésének vázolását megkísérelhetem.

Múlt évi jelentésemben körvonaloztam, hogy a Királyerdő és Bihar-
19*
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hegység közé Mézged és a bulci-törés között egy idegen tag ékelődik 
közbe, melyet különösen a kösseni rétegek jelenléte jellemez és amely a 
Bélihegység mezozoikumához mutat inkább hasonlóságot. Egyúttal jelez
tem volt azt is, hogy valószínűleg ez a béli tipus a királyerdő— bihari 
típusra reá van tolva s abba be van vetődve. Munkám folytatása ebben 
a feltevésemben megerősített. Eszerint területünkön megkülönböztetünk 
egy autochton hegységet és egy idegen —  paranchtokton —  tagot.

A z autochton-hegy séget a múlt évi jelentésemben már közöltem. 
Ennek a kristályos palákra települt legmélyebb tagja a perm kvarcitho- 
mokkő, mely felfelé átmegy az alsó-triász werfeni rétegeibe. Azután a 
középső-triász alsó-dolomitja, erre a valószínűleg ladini (wengeni) sötét
szürke mészkő következik fedőjében a karni cukros dolomittal, melyet a 
felső-triász (nori ?) mészkő fed. Itt bekövetkezett a tenger regressziója 
és ezalatt —  egészen a középső-liászig —  terresztrikus, a permi homok
kőhöz gyakran csalódásig hasonló homokkő rakódott le. A  középső Húsz
ban transzgredált ismét a tenger s ekkor a íelső-liászban agyagos, meszes 
képződmények rakódtak le, melyek helyenként elég sok kövületet is zár
nak magukba. A  felettük következő kövületes doggert vörös homokkövek 
és mészkövek képviselik s e felett települ hatalmas, legalább 200 m-t elérő 
vastagságban a inalmmészkő, melynek alsó, a doggerre települt rétegei a 
ladini mészkőhöz hasonlóan vékonypadosak és sötétszürke színűek, míg 
felső része fehér, olykor gyengén sárgaeres, vastagpados. E mészkőkom
plexus legfelső rétegeiben már eaprotinák is jelentkeznek, tehát átmegy 
az alsó-krétába, sőt a Yale szákában felette kövületes neokom márga is 
előfordul.

Jellemzi ezt az autochton-területet. hogy az egyes képződmények 
benne aránylag nyugodtan települnek s a helyi zavargásokon kívül csakis 
töréseket észlelhetünk (kivéve az aranyosfői területet, ahol már nagyobb 
zavargások érték ezt is).

A  törések iránya részben É— D-i vagy É É N y— D D K -i, részben 
É K — DN y-i.

A  reáboruló idegenből jött területen más fáciesű képződményeket 
találunk. Míg az autochton-területen a kristályos palákra mindenütt köz
vetlenül a felső-perm kvarcithomokköve települ konkordánsan és mélyebb 
tagot csakis az Aranyos völgyében találunk, amelyekről azonban nem bi
zonyos, hogy vájjon csakugyan autochtonok-e, addig az allochton-terü- 
leten több helyen megtaláljuk a mélyebb tagot képviselő préselt kvarc- 
porfirt, porfir konglomerátumot és arkozás homokkövet. A  permi kvarcit- 
homokkőre a nem mindenütt kimutatható werfeni rétegek s erre az alsó- 
dolomit következnek, fedőjében a ladini wengeni mészkővel, melynek leg
felső rétegéből néhány kisebb, az arcestesekre emlékeztető ammonitest
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gyűjtöttem. Ez a vékonypados, sötétszürke, gyakran márgabetelepülése- 
ket tartalmazó, helyenként szaruköves ladini mészkő valószínűleg több 
szintájat tartalmaz, de azokat ezidőszerint paleontológiái alapon kimu
tatni nem sikerült. Az e fölött következő rétegcsoportot szürke vagy sár
gás agyagpalák képviselik Halobia Szontaghi-xal, közbetelepült sötét
szürke mészkőpadokkal, amelyekben még közelebbről meg nem határo
zott gastropodák is előfordulnak. A  sztratigrafiai viszonyokon kívül ezt a 
rétegcsoportot a karai emeletbe kell sorozni és aequivalensnek kell venni 
a Béli-hegység felső —  cukros —  dolomitjával azért is, mert Biharrosa 
mellett a H. Szontaglii karai emeletbe tartozó ammonitesekhel, nevezete
sen juvavitesekkel fordul elő. A  következő szintáj a felső-triász nori mész
köve megalodus vagy lycodus nagy kagylókkal. Erre a keuper homokkő 
települ, fedőjében az elég bőséges kövületeket tartalmazó kösseni márga- 
és mészkőrétegekkel.

Míg tehát a tenger regressziója kb. egy időben következett be mind
két fáciesnél, addig a transzgresszió a béli tipusnál már a kösseni rétegek 
lerakódása idején, a bihari tipusnál pedig csak a középső-liászban 
állott be. Ez is mutatja tehát, hogy a Bélihegységnek a triász után le
rakodott képződményei mélyebb tengeri fáciest képviselnek, mint a bi
hari lerakódások. Ez a fácies-különbség azután végig kísér egészen a 
kréta mélyebb rétegéig.

A  kereszélvi Y . Luncei felsőbb részében a kösseni rétegek felett egy 
kontaktosodott, helyenként szürke- és vörösfoltos, breccsás mészkőpad 
következik, néhol zsúfolva meg nem határozható kövületekkel. Sztratigrá- 
íiai helyzete miatt ezt a mészkőpadot egyelőre a közép-liászba számítom. 
Teszem ezt azért, mert a terület, mint már a fentebbiekből is látható, nagy 
rokonságot mutat a Béli-hegységhez, ahol pedig a kösseni rétegek fedőjé
ben mindenütt a legtöbbször breccsás szerkezetű közép-liász mészkő tele
pül. Megerősíti ezt a feltevést az is, hogy itt is —  éppen úgy. mint a 
Béli-hegységben —  e mészkőréteg felett hatalmas kifejlődésben szürke 
agyagpala és márgás. palás homokkő települ, amelyet ott a felső-liász—  
maimba helyeztünk.

Ezt a rétegsorrendet az allochton (paranchtokton) területen talán 
sehol sem találjuk meg teljes egészében. A  rétegsorrendnek hol egyik, hol 
másik tagja vagy teljesen hiányzik, vagy csak egészen kivékonyodva je
lenik meg. Ennek oka pedig az, hogy az allochton-terület képződményei 
az autochton-területre való reátolásnál erősen összegyűrődtek, miáltal 
egyes tagok teljesen ki is hengerelődtek. A  gyűrődés következtében az 
antiklinálisok megszakadása miatt pikkelyszerűleg egymásra is vannak 
tolva.

A  bulci töréstől északra kb. Kereszély tájáig, a Biharhegység nyu-
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gáti lejtőjén igen jelentős szerepet játszanak a kontakt osodott palák, amik 
—  még ha egymásra is vannak ráncolva —  hatalmasabb kifejlődésű ré
tegcsoportra utalhatnak. A  leírt rétegcsoportok közül a karai emeletbe, 
a kösseni rétegekhez és a felsőliász— maimba tartoznak olyan palák, ame
lyek kontaktosodása után olyan kőzetet eredményezhetnek, aminőket a 
Biharhegység nyugati lejtőjén találunk. Ezért —  mint arra fennebb 
utaltam —  rendkívül bajos ezeknek a kontaktus paláknak a szitratigrafiai 
beosztása. Mégis a kereszélyi V . Luncei völgyében észleltek után azt 
hiszem, hogy nagy vastagságukat tekintve, ezeknek jórésze szintén ugyan
ahhoz a rétegcsoporthoz tartozik, amit ott a kösseni rétegek fedőjében a 
felsőliász— maimba soroztam.

Az autochton rétegeket a reátolt fedővel együtt később érték azok 
a törések, amiket a Biharhegység autochton területéről már említettem. 
Megvannak ezek a törések a Királyerdőnek a határos területein is, amely 
terület sakktábla módjára össze-vissza vetődött. Ezek a vetődések a 
fedő takarót bevetették az autochton rétegek közé, ami az egyes területek 
tektonikájának pontosabb kinyomozását nemcsak megnehezíti, de sokszor 
egészen lehetetlenné is teszi, ha hozzávesszük még ehhez, hogy legtöbb
ször a képződmények elterjedésére csak szétmállott törmelékük után 
következtethetünk.

Következett ezután egy másik hatás is, ami a zavart még növelte. 
A z allochton terület keleti szélének mentén az említett törésekkel kapcso
latosan hatalmas sülyedés keletkezett, amelynek helyén a Biharhegység— ■ 
Ylegyásza vulkáni területe épült fel. A  megindult vulkáni működés alkal
mával a magmának csak egy része jutott ki a felületre andezitek és rio- 
litok alakjában, míg más része a kőzetrétegek közé szorult lakkolitok vagy 
esetleg batolitok alakjában, létrehozva a dioritos és gránátos töm zsokét. 
Ezek az ^előbb már jelzett módon megzavart rétegeket azután még föl is 
emelték és kontaktosították. Tehát az autochton területre reátolódott a 
béli fácies, mely ezután össze-vissza vetődött és végül helyenként az 
egészet átjárták, fölemelték a lakkolitok és elfedték az effuziós erupciós 
kőzetek.

Könnyen megérthető ezek után, hogy úgy e zavargások, mint a 
kontaktosodás annyira össze-vissza forgathatta és elváltoztathatta a- kép
ződményeket, hogy —  mint a bevezetésben már említettem —  még ke- 
vésbbé elfedett területen is könnyen maradhatnának vissza olyan helyek, 
amelyeknek sztratigrafiáját és tektonikáját homály födi.

A  nagy tektonikai mozgások területünkön kb. a krétakor közepén 
indultak meg s elég gyorsan lefolyva még a krétakorban be is fejeződtek. 
Ezt abból lehet következtetni, hogy a béli takaró a bihari fáciesű malm- 
mészkő fedőjében levő alsó-krétarétegekre már reá van tolva; a felső-
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krétatenger ellenben behatol már a vetődések mentén lesűlyedt területekbe 
s a tengerbe hulló eruptivanyag átvezet ezen eruptivumok tufájába, 
breccsájába, amelyekre azután a lávarétegek települnek.

Mézgedtől északra egy északnyugati irányba húzódó árokszerű de
presszió van. Ennek délkeleti része pliocén kaviccsal és pontusi ? agyag
gal van kitöltve, míg északnyugati folytatását Biharrosa mellett felső- 
kréta agyagmárga, homokkő és hippurites mészkő tölti ki. Ez a depresszió 
választja el Biharrosa mellett az autochton-területet a béli pikkelytől. A  
depressziótól északkeletre a típusos bihari— királyerdői fáciest találjuk, 
csupán csak vetődésektől zavartan, délnyugatra ellenben a béli fácies 
van meg, már erősen gyűrve s bevetőd ve az autochton malmmészkő közé.

A  harmadkorban hazánk területén lefolyt zavargások a Biharhegy- 
ség— Királyerdőnek ezt a részét csak kevéssé érték. Nyomuk azonban 
megvan. A  fennebb említett biharrosai depressziónak délkeleti folytatása 
pontusi ? rétegekkel és pliocén kaviccsal is ki van töltve. Ez arra mutat
hat, hogy az a sűlyedési terület, amely a krétában képződött, még a fiatal 
harmadkorban is tovább sűlyedt.

Az allochton-terület, mint már múlt évi jelentésemben is jeleztem, 
tulajdonképpen Rézbánya környékén kezdődik, hol a malmmészkövön és 
a kövületes alsó-kréta márgákon a penni kvarcithomokkő és kvarcporfir 
nagy területen minden kétséget kizárólag rajta fekszik. Bebizonyították 
ezt a bánya-feltárások is, ahol a permhomokkő alatt több mint 500 m-t 
haladtak malmmészkőben.

A  béli pikkely a rézbányái völgytől délre megszűnik. A  Nagybihar- 
ban azonban, habár idősebb képződményekből felépítve is, hatalmas fekvő 
redőket mutatott ki R o zlozsnik . Olyanformán tűnik fel, mintha a béli 
pikkely itt nagy mértékben lesűlyedt volna és a takaró legidősebb kép
ződményei: a permi és főleg a metamorf palák, lennének csak a fel szilien, 
míg a fiatalabb rész az idősebb alatt a mélyben lenne.

Rézbányától északra a bulci törésig a béli takaró csakis a Bihar- 
hegység peremén van meg. A  bulci töréstől északra azonban már le van 
sűlyedve úgy, hogy az kelet felé mindenütt az erupciós területig nyo
mozható.

A  béli takaró besűlyedésének északi határát a Jád-völgyéből kb. 
Szoliodol irányában húzódónak gyanítom, mint amely vonaltól északnyu
gatra a királyerdői fáciest találjuk nyugodtan, csak törésektől és helyi 
redőzésektől megzavarva. Biharrosa környékén a felső-kréta depresszió 
választja el az autochton-területet a délnyugaton levő erősen gyűrt béli 
fáeiestől, amely egyideig még keskenyebb szalagban tovább húzódik 
északnyugat felé a Királyerdő déli szélén, de azután a harmadkori kép
ződmények alá merül. A harmadkori képződniények alól azonban pár
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ponton még előbukkan. Ilyen pl. a robogányi Magúra dolomitból és wen- 
geni rétegekből álló röge, valamint a Kosgyán mellett előbukkanó dolo
mit, márga és sötétszürke mészkő.

Hogy északnyugat felé meddig terjed ez a pikkely a felületen, arra 
adatom nincsen.

A  fentiekben elmondottak magyarázatául a következőkben né
hány szelvényt mutatok be.

Az 1. szelvény Biharrosa környékén a Királyerdő északon levő au
tochton területét, a déli oldalon felbukkanó rögét és a két autochton 
terület közé bevetődött erősen gyűrt béli takarót tünteti fel a vetődés 
mentén keletkezett felső-krétakorii depresszióval.

A  szelvény déli oldalán a vékonypados wengeni mészkő fölött vörös- 
inrka mészkő s e fölött márga és márgás homokkő következik, ami malm-

1. ábra. Szelvény a. Királyerdő déli szélén Biharrosa mellett. 
Mérték kb. t: 75,000, A : M =  1:1.

1 =  Középső triász dolomit \ 9  4 =  Maim mészkő, autochton
2 =  Ladini mészkő | j2 5 =  Felsőkréta medence

2a =  Vörös-tarka triászmészkő | ^ 6 =  Alluvium
3 =  Kami márga j %

mészkővel érintkezik. A  márga- és homokkőrétegeknek csak kevés tör
meléke található az elfedett területen. A  törmelék éppen úgy származ- 
hatik a karni márgákból, amik tovább É-ra kövületekkel vannak a fel
színen, mint esetleg a malmmészkő fekvőjében levő liász márgákból. 
Hovatartozása tehát bizonytalan s éppen úgy hipotétikus az oda jelölt 
törésvonal is.

A  2. szelvény a mézgedi völgyből a szohodoli patak völgyébe vezet, 
-a mézgedi templomtól északra levő völgy, a Y . száka, jobb gerincén a 
Suratu-hegyen át Szohodol község keleti végéhez. A  szelvény déli oldalán 
megvan az autochton malmmészkő. Erre lefordított redő vei következik 
a perm kvarcithomokkő és az alatta levő dolomit. Ezután egy pliocén 
kaviccsal kitöltött depresszió következik. A  kavics majdnem kizárólag 
kvarcithomokkő és riolit-görgetegből áll. Alatta a Y . száka völgyének 
-alján kis területen szürke homokos agyag van feltárva vékony lignit- 
réteggel, amiket talán a pontusi korba lehet sorozni. A  depresszió északi 
oldalán ismét kvarcithomokkő következik s alatta nagy vastagságban
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dolomitot találunk. Minthogy a dolomit sokkal nagyobb területen van 
itt a felszinen, mintsem vastagsága megengedné, látszólagos vastag
ságát vagy gyűrődésnek vagy töréseknek kell tulajdonítanunk, amint azt 
a szelvényen kétféleképpen kitüntettem. A  szohodoli völgy bal gerin
cén a dolomit alatt D felé dűlő rétegekben sötétszürke, vékonypados, a 
wengenihez hasonló mészkő következik, amely lefelé vastagabb rétegek
ből álló fehér-vöröstarka triászmészkőbe megy át. E helyütt mellékesen 
megjegyzem, hogy ezt a vörös-tarka mészkövet a wengeni rétegek felett 
több helyen megtaláljuk. Helyzete azonban bizonytalan. Úgy látszik, 
hogy szoros kapcsolatban fordul elő a wengeni rétegekkel. Talán a karni 
rétegekhez lehetne sorolni s aequivalens lenne a cukros dolomittal és a 
biharrosai és mézgedi halóbiás márgával. A  vörös-tarka mészkő a szoho
doli völgyben egy kis antiklinálist formál ama törés mellett, amelyen

Mérték kb. 1 : 50.000, A : M =  1 :1

túl a felső-kréta depresszió következik. A  szelvény folytatásában a felső
kréta depresszión túl itt is a királyerdői fácies autochton-teríiletét ta
láljuk.

A  következő 3-ik szelvény az előbbitől K-re a Barlangpatak men
tén megy észak felé. A  szelvény déli végén ugyanazt az autochton malm- 
mészkövet látjuk, mint az előbbi szelvényen. Azután a pliocén depresszió 
következik, melynek kavicsa alól a patak jobb partján előbukkan a dolo
mit, míg vele majdnem szemközt, de magasabban, a kvarcithomokkő áll 
ki egy kis sziklában. Fennebb azután már nagyobb területen a dolomit 
van a völgyben feltárva. Azután ismét a malmmészkőnek egy nagyobb 
fennakadt rögét találjuk, melynek alján a völgy keleti kanyarulatában 
finom lemezes, néhol oolitos szürke pala van, amit sztratigrafiailag a felső- 
liászba kell számítanunk. A  malmmészkövet északról határoló törésen túl 
vörös kvarcporfir, kvarcporfir-konglomerátum és arkozás homokkő követ
kezik.

A  pliocén depresszió a Barlangpataktól keletre levő völgyben meg
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szakad. A z utóbbi völgy mentén talán megvan még a pliocén kavics alatt 
a felső-kréta is, amennyiben pár helyen szürke pala és helytállónak tekint
hető riolit bukkan elő.

A  2. és 3-ik szelvényből, aminek hitelességéhez alig férhet kétség, 
kiderül, hogy a maim mészkőre lefektetett redőben reáborul a perm kvar- 
cithomokkő és az alatta levő triász dolomit.

A  hegység szélén délkelet felé tovább haladva, a terület felépítése 
mind komplikáltabb lesz.

A  mézgedi völgy É K — D N y-i irányú szakaszának bal gerincét 
tünteti fel a 4-ih szelvény. Ott, hol a völgy D N y-i irányából N y É N y-i 
irányba tér, a 300 m-es völgyi pontnál, torkollik egy bal mellékág. Ha 
ezen völgy mentén a nyugodtan települt autochton maim mészkövön 
felfelé haladunk, s amint a völgy fordulóján túl elhagyjuk a malmmész- 
követ, a patak bal partján a felső-kréta alapkonglomerátuma bukkan elő.

== Permkorú vörös kvarcporfir 
=  permi arkózás homokkő 
— perm kvarcitliomokkő 
=  középső triászdolomit

Szemben ezzel egy mélyre vágódott út vezet fel a mézgedi völgy bal- 
gerincére. Az út alsó részében ugyanolyan kvarcporfir-konglomerátumot 
találunk, mint aminő a Béli-hegységben a perm kvarcithomokkő alján 
szokott előfordulni. Ennek keleti szélét a felszínen teljesen szétporló an
dezitszerű erupciós kőzet telére határolja, amely után közel horizontális 
településben szürke vagy vörhenyes. finoman rétegzett palás agyag követ
kezik. Ez a palás agyagréteg lassan felhúzódik az út fölötti meredek hegy- 
lejtőre s azon követhető egészen addig, ahol az út a gerincre ér. Alatta 
pedig az úton szürke mészkőből, kvarcithomokkőből és kvarcjmrfirból álló 
durva konglomerátum jelenik meg. A  konglomerátum közül az út falából 
egy-egy szürkéssárga, csillámos, palás meszes homokkő tömbjei nyúlnak 
ki, amelyekből rossz megtartású, de mégis a werfeni rétegekre emlékez
tető kövületek kerültek elő. Mielőtt fölérnénk egészen a gerincre, az út 
felett feltárva látjuk a szürke palás agyagot, pár lépéssel fölötte pedig 
már dolomit tömbök állanak ki a hegytetőn. Ahol az út a gerincre ér, az
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út vízmosásaiban szétmálló homokos-márgás mészkőpadok vannak, me
lyek mélyedéseit agyagba ágyazott sötétszürke mészkő, kvarcitliomokkő 
és kvarcporfir legömbölyített darabjai töltik ki, ami olyan formán tűnik 
fel, mintha az az abradált mészkő egyenetlen felületén lerakodott konglo
merátum lenne. Ugyanitt az andezit egy tömbje is hever, ami a fennebb 
említett telér apofizise lehet. A  gerincen pedig világosszürke mészkőpadok 
következnek, meghatározhatatlan kövületnyomokkal, azután sötétszürke 
márga közbetelepült sötétszürke mészkőrétegekkel. Ez utóbbi képződ
mény, azután teljesen porrá zúzódott kvarcithomokkővel érintkezik. A  
márga hovatartozandósága nem bizonyos, petrográfiailag teljesen olyan,

4. ábra. Szelvény a mézgedi völgy bal gerincén. 
Mérték kb 1:19.000. A :M =  1:1.

1 =  permi kvarcporfir konglomerát \'g 5 =  ladini mészkő \v?
2 =  permi kvarcit homokkő [Já 6 =  kar ni márga
3 == werfeni pala 7 =  kösseni ? mészkő
4 =  középső triászdolomit

8 =  maim mészkő, autochton
9 =  andezit

mint a szelvény északibb részéről leírandó karni márga. A  gerinc nyugati 
oldalán a márga alatt megvan a dolomit is. Megjegyzendő még, hogy a 
mézgedi völgy baloldalán ezen mezozoikum nyugati folytatásában sö
tétszürke, vékonypados wengeni mészkő van, míg a gerinc keleti oldalán 
levő völgyben a mezozoikum csak kis területen van meg a kvarcithomokkő 
között, kevés dolomittól és werfeni ? rétegektől képviselten.

Kétségtelen, hogy itt a mezozoikumnak egy a perm homokkőbe 
belegyűrt és kihengerelt szinklinálisával van dolgunk. Feltűnő és a szin- 
klinálisban résztvevő képződményektől teljesen idegen a mély út oldalán 
megjelenő szürke, vörhenyes pala és konglomerátum, amelyekről kétség
telennek tartom, hogy a hegybe nem húzódnak be s csak a hegy lejtőn 
vannak meg. Ezeket a képződményeket leginkább a felső-krétába tudom
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beilleszteni, annyival is inkább, mert a völgvecske alján —  mint említet
tem —  megvan a felső-kréta konglomerátum. A  leírt települést legin
kább úgy tudom megmagyarázni, hogy e hegygerinc keleti oldala a felső- 
krétatenger partja volt s úgy maradhatott vissza a part abradált mész
kövének mélyedéseiben a konglomerátum és a hegyoldalon a szürke agyag. 
A 4. ábrán a gerinc oldalára települt szürke pala és konglomerátum nincse
nek kitüntetve; itt a kvarcporfir-konglomerátum után az andezit s ezután 
a kihengerelt szinklinális következik. A  szétmorzsolódott és összegyűrt 
kvarcithomokkő után ismét mezozoikumot találunk, amely e hegygerinc
ről lenyúlik D K  felé a kereszélyi Dragosestilorpatak völgyébe. A  mezo
zoikum a hegygerincen sárga és szürke, néhol erősen homokos márgából 
s közbetelepült szürke mészkőből áll. Az innen kikerült halóbiák közül

5. ábra. Szelvény a kereszélyi V 
Mérték =  1: 25,000.

1 permi kvarcithomokkő
2 =  középső triászdolomit
3 =  ladini mészkő
4 =  karni márga
5 =  kösseni rétegek
6 =  középsőliász mészkő

évek előtt K ittl E. a H.  Szontaghi-1 határozta meg, amely faj Biharrosán 
juvavites-szel együtt fordul elő s ennek alapján e márgát is a karni eme
letbe sorozhatjuk. A  gerinc alatt a mélyebb rétegeket vékonypados, sötét
szürke wengeni mészkő alkotja. A  mezozoikum északi és déli végén a ré
tegek lehajlanak, mintha antiklinálissal lenne dolgunk. A  mezozoikum 
után, szintén észak felé dűlve, kvarcithomokkőrétegek következnek egé
szen a főgerincen levő nagy sűlyedésig, ahol a riolitot találjuk. A  mezo
zoikum azonban kis területen a mézgedipatak völgyének felsőbb részében, 
a 358 m-es völgyi ponton felül kis területen még előbukkan a riolit alól 
szürke vékony pados mészkövektől képviselten.

A z 5. szelvény az előbbitől délkeletre 500— 800 m-re szintén É K —  
D N y -i irányban halad.
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A  szelvény baloldalán a peremmenti sűlyeclésen a felső-kréta kon
glomerátumot és az arra települt pontusi homokot látjuk. Tovább a 4. szel
vény D N y-i végéről leírt szinklinális folytatásába eső sötétszürke, vé
konypados wengeni mészkövet találjuk ITNy felé dűlő rétegekben, itt is 
andezitszerű erupciós telértől áttörve. A  sötétszürke mészkő közvetlenül 
a kvaréit homokkővel érintkezik, de a Dragosestilor-patak völgyében meg
találjuk a dolomitot is, amiből azt következtethetjük, hogy a mészkő és 
kvarcithomokkő között törés van s a mészkő alatti dolomit lesűlyedt. 
A kvarcithomokkő összegyűrt rétegei után a 4-ik szelvényben leírt 
második mezozoikum következik, mely a Dragosestilorpatak völgyében

is, ahol a szelvény áthalad, északkeleti és délnyugati szélén lehajlik. 
A  völgyben a mezozoikumot a vékony réteges wengeni mészkő képviseli, 
de a Magúra déli oldalában levő mellékvölgyecskében összegyűrve meg
van ugyanaz a márga is, amelyből a 4. szelvénynél leírt halóbiák kerül
tek elő.

A  Dragosestilor-patak völgyében felfelé haladva az É K  felé dűlő 
wengeni mészkő után kis területen kvarcithomokkövet találunk, melyet a 
riolit egy keskeny telére is áttör. A  kvarcithomokkő után a völgy talpán 
kövületes kösseni mészkő és márgarétegek jelennek meg, fölöttük azon-
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ban mindkét oldalon a kvarcithomokkő települ. A  kösseni rétegek a Ma
gúra kvarcithomokköve alatt felliúzódnak a Magúra É K -i gerincére, ahol 
még kiálló darabjai kétségtelenül felismerhetők. Innen tovább felfelé a 
terület nagyon fedett s rajta csak szürke márgatörmelék látható, amit a 
következő szelvényen felső-liász— maimnak vett képződmény folytatá
sának kell tekintenünk; felette —  látszólag egészen konkordánsan —  
permi kvarcitbomokkő következik, melyet a gerincen a riolit követ.

A z 5. szelvénytől DK-re 500— 1000 m-re következik a 6. szelvény, 
amely Ivereszélytől északra a Dragosestilor- és Luncei patakok közötti 
viszonyokat tünteti fel. A  geológiai felépítés itt még komplikáltabb. A  
szelvény déli végén a peremmenti sűlyedésen látjuk a vörös felső-kréta 
alapkonglomerátumot, melyet a riolit áttör.

Azután keskeny sávban dolomit és alatta kvarcitbomokkő követke
zik. A  kvarcitbomokkő pikkelyszerűleg az autochton malmmészkőre van 
reátolódva. A  malmmészkövön a Sólyomkő déli lejtőjén közel szinte
sen rajta van a kvarcithomokkő. A  malmmészkő azután egy ferde síkon 
reátolódott a wengeni mészkőre, amely úgy a gerincen, mint a Y . Lun- 
cei völgyében nagyobb területen van a felszínen. Azon a feltolódási vo
nalon. mely a malmmészkő s a felette levő kvarcitbomokkő és a wengeni 
mészkő között van, apró erupciók jelentkeznek, még pedig a V . Luncei völ
gyében riolit. a gerincen pedig egy gránitos telérkőzet. A  wengeni mészkő 
közé sárga és szürke márgarétegek települtek. A rétegek kezdetben ÉNy  
felé dűlnek. Azután a dűlés ÉK-ire változik s a mészkő legfelső rétegéből 
kerültek elő a már említett arcestesre emlékeztető kicsiny ammonitesek. 
A  gerincen a mészkőre szürke finom palás márgarétegek következnek egy- 
egy közbetelepült 'meszes réteggel. A  sztratigrafiai tagolást itt nem tud
tam megállapítani. Azonban az itt feltárt márgarétegek teljesen hason
lók a völgyben levő felső-liász— maimnak vett márgához. A  mészkő köze
lébe eső nagyon hasonlít az előbbi szelvényekben leírt karai márgához 
is, míg a kösseni rétegeket, amik a völgyben kövületekkel is előfordul
nak, a gerincen kimutatni nem tudtam. A  vögvben pedig a wengeni 
mészkő közvetlenül a kösseni rétegekkel érintkezik s közöttük a karúi 
márga nincsen meg. A  kösseni rétegek felett egy márgás. kissé kontaktos 
mészkőpad következik. Ez a mészkőpad mállott felületén erősen breccsás 
szerkezetet mutat és igen sok kövület rajza látható felületén. Más helyen 
vörös és szürke breccsás. A  mészkőpad felett —  mindenütt lankásan ÉK  
felé dűlve —  nagy vastagságban szürke márga és palás homokkőrétegek 
következnek, amelyek felett közel konkordánsan a permi kvarcithomokkő 
fekszik. A  völgyben ezek a márga és palás homokkőrétegek közel 2 km 
hosszúságban húzódnak be a kvaréit homokkő alá.

Ha a kösseni rétegek felett levő képződményeket tekintjük s össze
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hasonlítjuk a Béli-hegység képződményeivel, akkor olyan megegyezést 
látunk, hogy alig habozhatunk azokat egymással párhuzamba állítani. 
A  Béli-hegységben ugyanis a kösseni rétegek felett mindenütt a 40— 50 
m-nél rendesen jóval vékonyabb, uralkodókig breccsás középső-liász 
mészkő települ és arra hatalmas vastagságban a íelső-liász— maim márga- 
rétegei következnek. A  kösseni rétegek felett említett breccsás mészkő a V. 
Luncei völgyében igen nag}^ hasonlóságot mutat a Béli-hegység középső- 
liászmészkövéhez. míg a felette levő márga és palás homokkő csoporttal 
a megegyezést kövületek hiányában is teljesnek lehet venni. Ezen okok 
miatt a Y . Luncei említett képződményeit is a középső-liászba, illetőleg a 
felső-liász— maimba sorozom. Megerősít ebben az is, hogy a Biharhegy- 
ségből, Királyerdőből és Bélihegységből ily hatalmas márga, lerakódást 
egyetlen más képződményből sem ismerünk.

A  szelvényen a pikkelyszerű reátolásokon kívül figyelemreméltó,

hogy a kvarcithomokkő, habár csak kisebb területen is, határozottan rajta 
fekszik a malnnmészkövön, tovább északra pedig nagy területen a felső- 
liász— maim márgán.

Igen lényeges e helyütt közvetlen egymás mellett a maim két, egy
mástól teljesen eltérő fáciesű kifejlődésének az előfordulása. Am íg az 
autochtonnak tekinthető malmot fehér mészkő képviseli, addig a béli ta
karó maim márgából és palás homokkőből áll.

A  6. szelvénytől keletre a Y . Luncei baloldalán a malmmészkő fölött 
nagyobb területen a triászdolomit fekszik.

Ezek azok a pozitív észlelések, amiket e szelvény mentén megálla
píthattam. A  mozgások mechanizmusát, a rétegek gyűrődését, a gyűrő
dés következtében a szinklinálisok szárnyainak kihengerelését, stb. már 
sokféleképen lehet magyarázni.

A z a pikkelyszerű rátolódás, ami a Sólyom-hegytől délre a maim-



292 DR. P Á LF Y MÓRIC (15)

mészkő és a kvarcitliomokkő között a 6. szelvényen ki van tüntetve, dél 
felé egészen Fericséig mintegy 10 km hosszúságban követhető. A  V. 
Lnncei völgyének bal gerincén a kvarcithomokkő lassan egészen reátoló
dik a maim mészkőre s ennek következtében a maim a felületen lassanként 
kiékül. Tovább azután dél felé egészen Fericséig, a permi homokkőpikkely 
majdnem kizárólag a kösseni rétegekre van reátolódva.

A  V . Luncei völgyétől I)K  felé nem messzire elérjük a gránit- 
tömzsöt, melynek lakkolit- vagy batolitszerű képződése a már különben is 
zavart viszonyokat még homályosabbá tette.

Végül a 7-clik szelvényen a béli takaró legdélibb részét mutatom be, 
ahol a perm és a hozzátartozó középső-triász dolomit részint az alsó-kréta 
caprotinás mészkő vön és márgán, részint a tithonmészkövön nagy terüle
ten rajta van. Hogy ez a szelvény másként nem magyarázható, azt a 
valeszákai bányászat feltárásai bizonyítják, ahol a III . segédtáró ú. n. 
Tudományos vágata mintegy 500 m-t haladt a permi homokkő alatt malm- 
mészkőben.1)

Múlt évi jelentésemben már megemlítettem, hogy a Meleg-Számos 
forrásvidékéről a mezozoikumnak bihari és királyerdői fáciese áthúzódik 
a Vlegyásza keleti oldalára, Havasrekettye környékére is. Itt azonban 
az erupciós kőzetek alatt megszakad. A  Drágán völgyében azonban úgy 
P r im ic s , mint Sz á d e c z k y  kijelölnek mezozoikumot. Fontosnak találtam 
megállapítani, hogy vájjon ez a bihari és királyerdői fácieshez tartozik-e 
vagy pedig a Mézged környékén levő fácies nyúlik át ide az erupciós kő
zetek alatt? Néhány napi kirándulásom alkalmával megállapíthattam, 
hogy a Sebesel-patak torkolatán felül a Dragán-völgy mindkét oldalán 
feltárt fehér, nagyrészben már erősen metamorhzált mészkövet, mely kü
lönösen a jobb oldalon hatalmas vastagságot ér el, csakis a maimhoz szá
míthatjuk s eszerint a bihari és királyerdői fácieshez tartozik. A  malrn- 
mészkő azonban nem végződik a Dragán-patak bal lejtőjén, hanem az 
eruptivum és a felső-kréta között még elkeskenyedve hosszú darabon 
követhető északnyugati irányban a Jádremete felé vezető út mentén s 
utolsó kibukkanását a Sebesel-patak Peduluj nevű mellékvölgyében az 
útkeresztezés felett találtam meg.

Jádremete környékén néhány kirándulással arról is meggyőződtem, 
hogy itt is éppen úgy. mint a Királyerdő nyugatibb részén, csak vetődé
seket találunk, még pedig igen nagy méretűeket is. A  nagyobb vetődé- *)

*) L. m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1911-ről, p 102.
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sekbe benyomult a íelső-krétatenger s ennek lerakódásait találjuk a vető
déseket követő riolit kitörések alján.Ü gy a múlt évi jelentésemben, mint 1910. évi közös jelentésünkben kétségbe vontam azt, hogy a riolit felső-krétaburok alatt merevedett volna meg, azért megtekintettem azt a helyet, amely egyik legfontosabb bizonyítéka volt erre vonatkozóleg SzÁDECZKY-nek, az Izvor-patak fejénél levő 
1227 m magas Szelisel-tetöt.1)

Az Izvor-patak völgyén fölfelé haladva, elhagyjuk a maim mész
követ és a mészkő mellett levő keskeny dacitsávot. Azután riolit követ
kezik. A  753-as völgyelágazáson félűiig tart a fővölgyben a többé-ke- 
vésbbé zárványos, gyakran fluidális szövetű riolit. Az 1227-es csúcs 
nyugati alján levő fővölgyön fölfelé haladva mind gyakoribb az agyagos
homokos riolitbreccsa és a riolitzárványos homokkő. Szálban állva azon
ban csak 900 m-en felül találtam meg azokat. Hogy ez a breccsa és riolit-

8. ábra. Szelvény az Izvor-völgy felső részén. 
Mérték: 1 : 25,000. A : M =  1: 1.

1 =  felsőkréta homokkő és riolitbreccsa, 2 =  riolit.

zárványos homokkő a völgy alján tényleg az eífuziv riolit alatt van* 
bizonyítja az, hogy kétfelől a hegyoldalakon zárványos riolitot találunk. 
Ezt az agyagos-homokos riolitbreccsát és riolitzárványos homokkövet a 
riolit alatt a hegyoldalon fel lehet követni a Szelisel-tető 1127 m-es csú
csára, ahol térképén S z á d e c z k y  felső-kréta gyanánt kijelölte. A  riolit- 
láva tehát itt észak felé dűl és a fekvője jut ki a Szelisel-tetőn a gerincre. 
(L. 8. ábra.)

A  völgyön fölfelé kb. 1100 m magasan a riolitbreccsás és riolitzár
ványos homokkő a völgyben és a völgy mindkét oldalán közel K — -Ny-i 
vonal mentén megszakad s utána zárványos riolit következik. Ez a vonal 
felhúzódik a Szelisel-tető csúcsának déli széléhez s attól délre itt is zár
ványos riolitot találunk. Kétségtelen tehát, hogy itt egy töréssel van dol
gunk, amelynek mentén a riolit és az alatta levő riolitbreccsa és zárványos i)

i) A m kir. Földtani Intézet évi jelentése 1906-ról, p. 61. 

A m. kir. Földtani Intézet 1915. Évi jelentése. 20
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riolit —  amit S z á d e c z k y  felső-kréta üledéknek jelez —  .levetődött. 
Ha csak a gerincen megyünk végig, tényleg úgy tűnik fel, mintha a 
riolit-zárványos homokkő rajta ülne a csúcs déli és északi oldalát alkotó 
rioliton, de ha a homokkövet —  mint említettem —  lefelé követjük az 
Izvor-patak völgyébe, akkor láthatjuk, hogy az a riolit alá lehúzódik. 
Minthogy S z á d e c z k y  ezen a térképén csak a bejárt területeket színezte ki, 
abból láthatom, hogy az Izvor-patak felső részét nem járta be s ennek 
tulajdoníthatom, hogy a riolit fekvőjét fedőnek vette.


