
15. Geológiai felvétel B iharrosa, Bihardobrosd és V ércsorogközött. j .
(Felvételi jelentés 1915-ről.)

D r. SZONTAGH TAMÁS-tÓl.

A  Mézged (Meziád), Biharkabo (Kebesd), Kispapmezö (Papmező- 
kimpány), Lankás (Lunkaszprie), Hollószeg (Korbesd), Bokorvány (Bu- 
korvány), Tasádfö, Betfia és Hájó községeket összekötő vonal mentén 
majdnem 54 km hosszai, DK-ről ÉNy'-ra húzódó törési vonalat követhe
tünk, mely a mezozóos képződményeket a kenozóos képződmények zömé
ből eléggé élesen elválasztja.

A  kenozóos korból vidékünkön mediterrán, szarmata, pannoniai 
(pontusi) és a fiatalabb pliocén (?) képződmények vannak képviselve.

E főtörési vonaltól ÉK-re és K-re a mezozói, eozói, ÉNy-ra és 
Ny-ra a kenozói kor képviselői építik fel a tér szint.

A  régi képződmények D K — ÉNy-ra haladó határán a mezozoikum 
zömében csak egyes visszamaradt, még el nem mosott padokban és rö
gökben. valamint egyes öbölszerű mélyedésekben láthatók még helyen
ként a fiatalabb kor maradványai. Ezeknek fellépése a 380 m magasságot 
meg nem haladja. A  régi kőzetekből, a főtörési vonaltól ÉNy-ra, Ny-ra és 
ÉNy-ra, eltekintve a Kodru-hegység szintén DK-ről ÉNy-ra húzódó tö
megétől; csak három helyen látjuk a mezozóos képződményeket a har
madkori képződményekből kiemelkedni.

Közöttük a legjelentékenyebb a Robogány— Venteri 8 km hosszú 
sziget. Ebben a hosszúkás, szigetszerűen kiemelkedő rögben középső- 
triászkorú, sötétszürke, majdnem fekete tömött mészkő; márgás kövületes 
betelepülésekkel, dolomit s alatta a permkori kvarcitos-konglomerátumos 
homokkő és meggyszínű pala választható ki.

A  sziget peremén a régi kőzeteket harmadkori képződmények ta
karják, különösen a hollód! patak völgyére néző É K -i oldalon.

A  Yenteri-hegy (236 m) É N y-i csúcsán a felső-permi konglomerá- 
tumos-kvarcitos homokkövet közvetlenül a felső-mediterrán lajtamész- 
köve borítja, míg a vonulat D K -i részében Robogány felé (292— 328 m)
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a permi homokkő és pala fedője közvetlenül a triász sötétszürke dolomit, 
amelyet azután a középső-triász felső részéhez tartozó sötétszürke mészkő 
takar.

A  kiemelkedő hosszúkás szigeten a régi kőzetek uralkodó csapása 
D K — ÉN y irányú. Ezen irány csak a D K  és É N y-i végeken tér el ke
véssé K-re illetőleg ÉNy-on ÉNy-ra.

A  pleisztocén-fedte halmokból mintegy 105— 125 méternyire ki
emelkedő sziget D N y-i oldalán a pannoniai (pontusi) márga, ÉK-re Ro- 
bogány felé a szarmata rétegek takaró részei vannak még meg.

A  robogány—  venteri sziget tengelyétől tovább ÉK-re, mintegy 
5 km-nyire, jóformán párhuzamosan avval. Kosgyán, Hegyes és Tősfalva 
(Spinus) községben és közvetlen környékén már csak a középső-triász 
alsó dolomitja van szétszaggatott rögökben feltárva, amely Tősfalva és 
Kosgyán között, a Hollód völgyében szorost is alkot.

Hegyes és Tősfalva (Spinus) községnél a dolomit csak a völgy szé
leken van feltárva s a Robogányi Magura-hegy (328 m) dolomitjának ma
gasságához viszonyítva, annál mintegy 148 m-rel van mélyebben.

E helyeken tehát a törésvonal mentén nagyobb sűlyedéssel is van 
dolgunk.

Hegyesnél és Tösfalvánál a dolomitot lajtamészkő fedi.
Kosgyán községtől ÉNy-ra D obsa L ajos sírboltja mellett kicsiko 

folton az igen mállott dolomit felett még a. feketés ladiniai mészkőnek s 
palájának is megvan valamelyes nyoma. A  tulajdonképeni takaró azon
ban itt szarmata mészkő.

A  hegy esi és kosgyáni kis területen feltárt dolomit valószínűleg" 
K-re vagy ÉK-re a térszín alatt nagyobb dolomittömeggel van kapcso
latban. Erre a belőle fakadó állandó és bővizű forrásokból következtet
hetünk.

Innen tovább ÉK-re 4 kilométernyire, lépcsőzetesen ismét valami
vel hátrább K-re Nagypapmezőnél (Papmezőkimpány) újra fel van tárva 
a felső-permi kvarcitos konglomerátumos homokkő és lilás színű pala. Fe
lette megvan É K -i dűléssel a középső-triász alsó dolomitja.

A  dolomitot É-ra és ÉK-re, már a felső-kréta alsó részéhez tartozó 
rétegek borítják. Egy régibb, valószínűleg alsó-krétakorú törési vonal 
mentén a perm-kvarcitos homokkő szomszédságában Nagypapmező község 
K -i végén mállott vagy zöldköves dioritszerű (granodiorit?) kőzetet is 
találtam. E kőzet szintén D K — É N y-i irányban követi a törési vonalat. 
Zöldköves féleségében több-kevesebb pirít van szemcsésen elhintve vagy 
kikristályosodva. E  vonulat mentén a kontakt palában és homokkőben 
többek között ní^jdnem víztiszta baritkristálykákát találtam.
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E dioritféle kőzet a Kucela-völgyben mintegy 235 m magasságig 
követhető.

Nagypapmező környékén a takaróréteget főképpen a szarmata ho
mokos mészkő s helyenként pannoniai (pontusi) rétegek alkotják.

A  szarmata durva mészkövek is erősen össze vannak törve.
A  nagypapmezői törési vonaltól ÉNy-ra mintegy 23— 24 km tá

volságban Tasádfő és Nyárló község között, a Harangmezőhöz tartozó 
Dumbrova dűlőben ismét mezozóos mészkő és homokkő van feltárva.

A  nyárlói „palincari völgyben“ az alsó-triász dolomit legnyugatibb 
feltárása a község mellett, a völgy 220 m magas pontjánál levő forrásnál 
észlelhető.

Ezzel azután már elértük a Nagy alföld pannoniai (pontusi) és 
pleisztocénkori képződmények alkotta halimos peremét.

A  röviden leírt három, illetőleg négy szigetszerű kiemelkedés közét 
mediterrán, szarmata, pannoniai (pontusi), pleisztocénkori képződmények 
és alluviumok töltik ki.

A  mediterrán, szarmata és pannoniai (pontusi) rétegek szintén 
többé-kevésbbé töredezettek és elmozdulásokat szenvedtek.

Hogy a térszínen is látható mezozóos rétegek közé eső területeken 
azok csak nagyobb mélységben vannak meg, azt két fúrás is bizonyítja.

Nagypapmezőn a parkban eszközölt fúrásban évekkel ezelőtt mint
egy 60 méter mélységben még mindig a legfiatalabb harmadkori rétegeket 
tárták fel. Legalább a kikerült anyag leírása erre vall.

Magyarcsékén, a község piacán lefúrt 250 méter mély ártézi kút 
feneke még a pannoniai (pontusi) rétegekben fekszik.

A  mostan vázolt törési vonalakkal majdnem párhuzamosan, tehát 
D K — ÉN y iránnyal a harmadkori rétegek területén is megismétlődnek a 
Királyerdő szomszédos részeinek mezozóos területén mutatkozó diszlo- 
kációk.

A  folyó évben az említett törési vonalaktól főképpen ÉK-re 
Biharrosa. Nagypapmező, Dobresd és Lankás községek környékén dolgoz
tam s a következőkkel egészíthettem ki régibb felvételeimét.

Triász. Biharrosától D-re, a Biharrosa és Biharkaba közötti fővölgy 
baloldalán Szohodol községtől DNy-ra a község fölött, a völgyszoros 
mindkét oldalán fel van tárva a középső-triász alsó dolomitja; amely 
azután ÉNv-nak a Gy. Glimei É-i aljában is, egy névtelen völgyben 
ENy-nak lefelé haladva, a nagyobb völgyelágazásig fel van tárva. A  
biharrosai patakvölgynek jobb oldalán a 392 m magas pont felé. két egy
mással párhuzamosan menő árokban látni még a szürke, szögletes dara
bokra széteső mállott dolomitot, amely helyenként felső részében cukros 
szövetű is.
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Ez a dolmitvonulat a Biharkabától (Kebesd) É-ról lejövő „Stin- 
tura“ völgyben ÉN y-i irányától összefüggés nélkül Ny-ra tér el és Nagy
papmező felé ismét nagyobb területen van feltárva. Ezen túl, kivéve a 
már felemlített s igen messzire eső nyárlói pontot, sem É-ra, sem ÉNy-ra  
nincs feltárva a középső-triász alsó dolomitja.

DK-re Szohodol községtől Mézged (Meziád) felé, azután a Sin- 
gura-hegyig és a mézgedi Salatruculuj-tól (395 im) K-re eső völgyben fel 
ÉK-re és a Vrf. tiganoitól K-re eső völgyben, a községig fel van tárva e 
mállott dolomit.

Ettől a D K — É N y-i vonulattól ÉK-re mintegy 8— 10 kilométer
nyire ismét fellép a dolomit s egyes feltárásokban a Sebes-Körös völgyéig 
követhető.

A  dolomit felett Biharkaba, Biharrosa, Nagypapmező és Robogány 
környékén sötétszürke, néha egészen feketés pados középső-triász mészkő 
látható.

E mészkő fő csapási iránya szintén D K — É N y-i s az nagyobb 
'hosszúkás rögökre van törve. Igen kevés és rossz kövületnyomokat tar
talmaz. Ezek között dr. 1. L óczy L ajos igazgató úr igen apró s eléggé 
rossz Lobit es és Orthoceras maradványokat vél felismerhetni.

A  mészkőben Biharrosánál sárgásbarna és zöldes kemény márga- 
padok vannak betelepülve. E betelepülések ismétlődnek. A  sárgás és mál
lott féleség apró cefalopodákat és igen sok erősen összenyomott halóbiát 
tartalmaz. A z utóbbi leginkább a Halobia striatissima KtTTL-hez hason
lít. A  márgában még egy pár igen apró brachiopodát, továbbá valószí
nűleg Koninckina és Nucula-félét is találtam.

A  talált alakok leginkább a St. Cassian-i rétegekbe illeszthetők s így 
a ladiniai emelet felső részével van dolgunk.

E mészkő Biharkabánál a templomdomb K -i és É-i oldalán van 
még jól feltárva s itt is megvan benne, valamivel mélyebben, mint 
Biharrosán, a sárga márga.

A  templom domb D-i részén vonul el a fő törési vonal és pedig, mint 
már említettem, DK-ről ÉNy-ra. E vonaltól D-re és DNy-ra a térszínen 
már csak szarmata, pannoniai és pleisztocén üledékeket látunk és pedig 
egészen a Fekete-Körös völgyéig.

A  felső triász mészkő rendszerint világos színű, néha. majdnem fehér 
és vöröses. Tömött és szálkásan-kagylósan törik. Néha omphaloptychák- 
hoz hasonló kőmagvak és gyroporellák fordulnak elő benne. Eddig a 
Királyerdőben esino mészkőnek vettük. Rendszerint hosszú, de keskeny 
vonulatokat alkot a középső triászon. Erősen össze van törve.

Biharrosától, illetőleg Nagypapmezőtől D-re, DK-re, de különösen 
K-re és ÉK-re van sűrűbben feltárva. Ellenben ÉNy-ra, Ny-ra meg
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szűnik s a Lankás községhez tartozó Sclava tanyától É-ra, ÉK-re ka
nyarodik.

A z alsóliász homokkő Biharrosától Iv-re és ÉK-re nagyobb terü
letet borít be. Hasonlít a permi homokkőhöz s az első bejárásoknál annak 
vettem.

A  triász dolomiton és mészköveken fekszik.
Dogger. Sötétszürke, néha veresbarna színű, gyakran oolitos mészkő* 

mely a biharrosai Piatra alba szurduk nyílásánál, közvetlen a patak
meder felett cefalopodákat tartalmaz. Aastsg padjai K D K -rc a világo
sabb szürke színű malm-mészkő alá dűlnek.

Fel van még tárva a dogger Biharrosától ÉK-re, a Y . Maritu-völgy 
É-i ága felett É-ra a hegyoldalban a liász homokkő felett erősen össze
tört rögökben és tovább ÉK-re a Gyálu Frapcinosa felől lejövő vök 
gyekben is.

A  krétakori képződményekkel már múlt évi jelentésemben foglal
koztam. Most még csak pótlásul említem, hogy a Biharrosától ÉÉK-re  
nyíló Y . Sohodol malm-mészkőszoros D-i nyílásától Ny-ra eső s a 476 m 
magas szirtet alkotó felsőkréta rudistás (gosau) mészkő D N y felé a tér
szín alá merül s tovább D N y felé mintegy kilométernyire a kostej-ci- 
ganyesti dűlőben 395 m magasan 3— 4h düléssel újra fellép. Közben felső
kréta márga borítja a térszínt. E helyen a padok D N y felé vannak letörve 
s meredek oldalban állnak; míg az ÉK-re eső szohodoli meredek szirt- 
szerű előfordulás ÉK-re néz.

Egy sajátságos, magasan fekvő szinklinális kitört teknőjével van 
itt dolgunk, amelyet egy felsőbb krétamárga tölt ki.

A  Biharrosától ÉNy-ra fekvő ,,sü Dos“ dűlőben durva rriészkő- 
konglomerátum a felsőkréta képződmények legalsó részé.

A  szarmata emeletet homokos mészkő, konglomerátum és agyagos 
márga képviselik.

Biharkaba (Kebesd) É-i részében, a cigánytanya felett, egyes részei
ben erősen konglomerátumos mészkő padjai láthatók, melyeket K  felé 
agyagos pannoniai (pontusi) márga föd be. N y felé a szarmata mészkő 
letört és csak tovább Ny-ra. mintegy 800 méternyire találtam meg össze
tört darabjait.

A  málló homokosabb részekből a következő faunát gyűjtöttem: 
Cerithium pictum F é r .
Trochus patulus B roc.

„ podolicus D u e . (igen gyakori)
„ pictus E ich w .
„ (varietások)

Bissoák
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Tapes gregaria Paktsch.
Cardium (többféle)
Polystomella crispa L á m . (temérdek)

„  cfr. regina d ’Orb .
„ cfr. aculeata d ’O r b .

„ sp. (tüske nélkül)
Cornuspira sp. és 
Ser pulák.

A  községi előfordulástól NyÉNy-ra a V. Strintura mindkét oldalán 
igen érdekes foraminiferás, kongolmerátumos (főképen mogyoró-, sőt dió- 
nagyságú kvarc kaviccsal) parti képződési! mészkövet találtam. Rendesen 
erősen kavicsos pleisztocén agyag borítja.

A  konglomerátumos mészkő tömve van igen szép foraminiferákkal, 
amelyeket Schbéteb Z oltán geológus barátom a nálunk igen ritka Pe- 
neroplis per tusiig F onsKAL-nak határozott meg.

E kőzetet, amelyben alárendelten Trochus stb. kőmagvak is látha
tók, bátran peneroplis-mészkönek nevezhetjük.

E helyen a mészkő alatt sárgás és szürke iszapos márga fekszik, 
amely még a szarmata emelethez tartozik.

A  szarmata rétegek törésvonala Biharkabától Nagypap mezőig 
N yÉ N y felé, innen Lankásig (Lunkasprie) majdnem egészen É felé vonul.

Pannóniái (pontusi) rétegek. A  biharrosai templomtól D-re a köz
ségi nagy korcsma felé nyíló erősen csúszós, szakadékos és vízmosásos 
völgy felső részében, amely a Coastei 337 m magas kiemelkedésétől 
N vÉN y-ra húzódik le. a pannoniai rétegek 30— 40 méter mély feltárá
sokban láthatók.

A  pleisztocén (talán még pliocén) kavicsos agyagtakaró alatt homok
réteg következik. Alatta mintegy 10— 12 méter vastag kék agyag van, 
amely sárgán mállik el. Azután mintegy 4 méter vastag barna agyag 
következik, majd ismét kékesszürke, mintegy 2 méter vastag képlékeny 
agyag, amelynek fekvője kavicsos homok. Ez alatt ismét szürke és kékes 
plasztikus agyag települt.

A  sok csúszás és rogy ás miatt a feltárásban a település mikéntje 
nem látható tisztán, ü gy  látszik, a rétegek kevéssé ÉXy-ra, azaz a bihar
rosai mélyedés felé dőlnek. A  kékesszürke agyagban igen szép cardiumok, 
congeriák, kis fenyőtobozkák találhatók és kevés levéllenyomat is elő
fordul. Melanopsisok inkább a homokos rétegekben fordulnak elő. Ezen
kívül a kövületes rétegek még mikrófaunában is gazdagok.

A  biharrosai fővölgy baloldalán dél felé még a következő első víz
mosásban is fel vannak tárva a pannoniai (pontusi) rétegek s itt gyenge
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lignitnyomok is láthatók. A  csúszós homokos és agyagrétegek itt is 
É N y— É-ra dőlnek. Legmagasabb előfordulásuk körülbelül 380 méter.

A  pannoniai (pontusi) lignites rétegek ezután ÉNy-ra még a köz
ség É N y-i részén is fel vannak tárva.

Biharrosától É-ra, majdnem a Sebes-Körös-völgyig sehol sem lát
tam e rétegeket. Ellenben D-re és DNy-ra Biharkabánál (Kebesd) 
N y ÉNy-ra Yallánynál, Nagypapmezőnél, innen É-ra és É N y felé Szi- 
tány, Lankás, Bihardobrosd, Felsőtopa. Hollószeg községeket összekötő 
vonal mentén szintén megvannak a pannoniai rétegek, amelyeknek nor
mális települése szintén kisebb-nagyobb változásnak volt kitéve.

Kvarcporfir. Lankás községtől É-ra, a Vida-patak jobbpartján, 
mindjárt a község utolsó házainál, részben a patakmederben is feltárva, 
a kvarcporfir lakkolitszerű előfordulását látni. A  kőzet vörösbarna, elf- 
daleni típusú. A  meglehetősen tömött alapanyagban kissé mállott föld- 
pátok (mikrokiin), egészen üde kvarcszemecskék és chloritosodott csillá
mok vannak porfirosan kiválva.

Mikroszkóp alatt az alapanyag mikrofelzites, valaminő, néhol jól 
felismerhető fluidális szerkezetű rostos anyagot tartalmazó, barnára fes
tett üveggel.

A z alapanyagba beágyazott ortoldász egyének egy része már majd
nem teljesen szericitté alakult át. Néha a szericitpikkelyek a kristálykák 
körvonala, leggyakrabban azonban a hasadási vonalak mentén helyez
kednek el. A  kvarc teljesen ép, néha gyengén rózsaszínű. A  csillám tel
jesen elchloritosodott.

A  vörösbarna külsejű ép kőzetben egészen zöld és néha erősen kvar- 
cosodott részletek is vannak. Az utóbbiakban egyes fészkekben egészen 
szép apró, fennőtt kvarckristály kákát találtam.

A  kvarcporért a sötét meggypiros iszapos, erősen csillámos, igen 
finomszemű homokkő borítja, amely a Yida-völgy baloldalán a szürke 
felsőkréta homokkő alatt hosszabb vonalon fel van tárva s szintén 
krétakorú.

A  kvarcporfir kitörését egyelőre az alsókréta (requieniás mészkő) 
utáni időbe helyezem.

Bauxit. Huszonhét év előtt 1889-ben hoztam a királyerdői Kalota 
környékéről egy sajátságos agyagvasérc(limonit)-szerű kőzetet.

A z országos felvételeken találtam egyes darabokban és kisebb- 
nagyobb foltokon. Kérésemre néhai dr. Kalecsinszky Sándor intézeti 
fővegyész megvizsgálta. Vasércnek néztük. Miután azonban vastartalma 
igen csekély volt, dr. Kalecsinszky behatóbban nem foglalkozott vele.

Későbben egy ilyen barna vaskőnek tartott darab dr. F a b in y i
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R udolf kolozsvári egyetemi tanár kezébe került, aki azt bouxitnak 
határozta meg. E kőzet képződését én felvételi területemen (Király
erdő) a mostani és régi terra-rossa átalakulása, illetőleg a malm-mészkő 
elmállása által létrejöttnek tekintettem.

A  helyszínen helyenként az átmenet majdnem közvetlenül követhető.
Csak egészen röviden kívántam e tárgyról itt megemlékezni s az 

átmenetek illusztrálására dr. H o r v á t h  B é l a  intézeti vegyész barátom 
két újabb elemzését közlöm.
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Felvételi területemen dr. L óczy L ajos igazgató úrhoz is volt sze
rencsém. Sajnos, a folytonosan szakadó esőben csak igen rövid ideig 
élvezhettem tanulságos fejtegetéseit és magyarázatait.

Több mint egy hetet dr. Palfy Móric m. kir. főgeológus barátom
mal töltöttem. Együtt jártuk be Mézged (Meziád) és Biharrosa környé
kének egy részét. Éles szeme területem néhány rejtett tektonikai kér
désére is talált magyarázatot.

Együtt megnéztük a biharrosai Szohodol-völgy .,Albiora“ nevű 
bauxitbányászatát is.

Meglátogattam dr. K ormos T ivadar geológus barátomat is. Vele 
a körösbarlangi (Igric-barlang) eredménydús ásatást néztem meg.

A  mostani nehéz viszonyok között legjobb köszönettel tartozom 
Obrincsák I stván m. kir. honvéd ezredes, nagyváradi térparancsnok 
úrnak, aki a legnagyobb előzékenységgel támogatta felvételi munkámat 
s aki rendes kísérő emberemet egy jóravaló népfelkelővel volt szíves 
pótolni.

Ezen igen hasznos intézkedésért elsősorban a cs. és kir. hadügy
miniszter úrnak és a m. kir. honvédelemügyi miniszter úrnak tartozunk 
hálás köszönettel.

R adu D emeter dr. nagyváradi görögkatolikus püspök úr a szoká
sos előzékenységgel támogatta f. évi felvételeimet is.

Szíves fogadtatásra találtam Schwarcz Gyula m. kir. erdőgond
nok tisztelt barátomnál is, valamint H egedűs A ntal kincstári főerdőőr 
régi jó ismerősöm is jó szívvel osztá meg velem a „Bulci“ ormon fekvő 
barátságos lakását.

Legjobb köszönet mindkettőjüknek.


