FÖLDTANI KÖZLÖNY.

IX . évf. 1879.

7. 8. (jul. aug.J szám.

ÉRTEKEZÉSEK.
Jelentés az 1878. évben Szilágymegyében eszközölt földtani
felvételről.
Matyasovszky Jakabtól.
Az újabban szervezett S z i l á g y m e g y e ismételt kérése folytán,
miszerint területének részletes földtani felvétele minél előbb foganatosittassék, ezen munka keresztülvitelére dr. H of m an n Károly ur, m. k. főgeolog és személyem nyertek megbízatást. Kettőnk között a munka fel
osztása olyformán történt, bogy dr. Hofmann ur a megye Dk. részének
átkutatását vállalta el, mig én reám az úgynevezett Szilágyságnak vidéke
jutott, mely a fiatal harmadkori képződmények alkotta dombos területén
még két, kristályospalákból álló szigethegységet is foglal magába.
A lefolyt nyáron általam felvett terület jóformán a Szilágyság kö
zepére esik és magába foglalja a nevezett két szigethegységet, a Ma
gúra- és Hegyeshegy csoportjait. Felvételeim alapjául eszerint a táborkari térképnek
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nak kisebb-nagyobb részei. Az egész, általam a múlt nyáron felvett terü
let körülbelől 16 □ mértfdre terjed.
A nevezett területen következő képződményeket jelöltem ki térképileg, u. m. : 1. csillámpala, 2. agyagpala (Phillit), 3. gneisz, 4. márga,
homokkő és homok, 5. rhyolithtufa és gypsz, mint felső mediterrani
rétegek, 7. szármád mészkő, 8 . pontusi rétegek, homok, homokkő,
agyag és conglomerátok, 9. lignit kibúvások, 1 0 . diluviális agyag és ka
vics, 1 1 . alluviális vagyis mostkori képződmények.
A csillámpala, valamint a gneisz is, mint már emlitém, a sz.-somlai
Magúra és a Hegyeshegy csoportok főtömzseit alkotják és mint kristá
lyos hegyszigetek emelkednek ki a Szilágyság harmadkori, dombos te
rületéből és díszére válnak a különben egyhangú vidéknek.
A magurai csillámpala sok változatos módozatokban lép fel kisebbnagyobb amphibol- és graphitpala valamint mészkő közfekvctekkel,
melyek azonban csekély elterjedésük miatt térképileg ki nem jelölhetők;
de eléggé világosan kitüntethetünk e kristályos csoportban 2 gneiszövet, melyek NyK. irányban hatolják át a csillámpala tömzsöt.
Ha a S z .-S o m ly ó tó l E-ra a Magúra íőteteje felé, az Őrhegy irá
nyába haladunk, közvetlen a katholikus templom alatt csillámpala réte
gekre akadunk, melyek KNy. irányban csapnak és É. télé dűlnek 40°
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■alatt. Minél tovább haladunk éjszakra, a fő-hegygerincz felé, annál me
redekebben dűlnek a rétegek, inig végre, nem messze a hegygerincztol,
az Őrhegy alatt függőlegesen állanak, sőt, valamivel tovább haladva, a
rétegek ellenkező irányba, azaz Dél illetőleg DNv. felé dőlnek át, vala
mint a csapásirány is mindinkább ENy. lesz.
A Várhegy tájékán, az első, kisebb gneisz övre akadunk, mely in
nét NyEXy-i irányban vonni és más, táj képileg is a meredekben kiálló
kúpok által van jellegezve.
Ezen alsó gneiszöv felismerése és kijelölése némi nehézséggel jár
az őt kisérő esillámpaíával szemben, miután itt e csillámpala lassanként
Földpátot vesz fel és igy átválik füldpátszcgény és csillámdus gneiszszá.
A második gneiszöv már nagyobb szélességgel bir, a Magúra főhegygerinezét még valamivel túlhaladja és szintén NyENy-i irányban
vonul a hegységen át, úgy, hogy a jelesebb kúpok, mint az Őrhegy,
Nagy-Keselyűs, Kis-Keselyüs és a Kőröshegy mind ezen gneiszövbe esnek,
sőt tovább ugyanezen irányba NyENy felé, a Magúra íőtömzsétől elkülönitett, Somlyó-Csehinél, az alluviumból kiemelkedő kis dombocska szin
tén gneiszből áll. Ezen második öv gneisz sajátságos szerkezettel bir
és a rétegzésében úgy kicsinyben, valamint nagyjában is sokféle gyű
rődéseket mutat.
Ezen gneisz alkatrészei lemezszerűén vannak ugyan egymás mel
lett elhelyezve, de sokszoros gyűrődések következtében a Földpát és
Quarz lemezek inkább szálkás alakot vesznek fel, a fekete, valamint
fehér Csillámlemezkék szabálytalanul csoportosulnak a Földpát és Quarz
szálkák körül úgy, hogy az ezen szálkákra függélyesen előidézett törés
lapon, a kőzet egészen az úgynevezett „szemes gneisz“ szerkezetét
mutatja.
A magurai palakőzetek főtömzsével még szoros összeköttetésben
áll néhány elszigetelt hegy, úgy mint a Nagy-Púpos, a Szenthegy, az
Oman pen u satu és Somlyó-Ujlak két külön álló hegy; ezen egyes
előfordulások azonban csak hasadékok által vannak elkülönítve a főtömzstol, melyekben részint a Krasznafolyó, részint pedig a Fenékpa
tak vájta medrét.
A második kristályos hegysziget a Hegyeshegy csoportja, Kusály
közelében sokkal csekélyebb tért foglal el a külszínen mint a SzilágySomlyó mellett emelkedő Magura-hegység. Azonfelül itt a kristályos kő
zeteket sok helyt köröskörül rhyolith-tufák takarják el, melyek különö
sen az éjszaknyugoti lejtőkön igen magasra, majdnem a kúpokig nyúl
nak fel. A Hegyes-vonulat továbbá annyira be van fásitva s talaja
televényfólddel boritva, hogy igazi feltárásokat csak két helyt nyer
hettem.
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Az egyik jó feltárást Kusály helysége fölött a templom mellett lévő
kőfejtő nyújtja, melyet egy mély vízmosásban nyitottak és kövezésanyagra előnyösen kiaknáznak. A rétegek itt délnyugot felé dőlnek. A
palakőzet annyiban tér el a Magúra kőzetétől, hogy agyagtartalma tete
mesebb lévén, agyagcsillámpalának vagyis phyllitnek nevezhető.
A második föltárást azon ösvény mellett, mely Kusálytól a Hegye
sen át Szilágy-Sámsonra vezet, találjuk. A kőzet itt erősen megtámadott,
Földpátban gazdag, de Csillámban szűkölködő gneisz. Azonban ez a föltá
rás nem alkalmas arra, hogy kőzetének a phyllithez való fekvési viszszonyairól felvilágosítást adjon, de úgy hiszem, nem tévedek, midőn a
Hegyeshegy tömzsének három kimagasló gneisz kúpjait mint ennek a
kis szigethegységnek igazi magvát tekintem.
A f e l s ő m e d i t e r r a n emelethez tartozó rétegeket mindenütt közvetetlenül a kristályos kőzetekre telepiilten találtam. A szilágy-somlyói
Magúra körül a mediterrán rétegek, melyek különösen ezen szigethegy
ség délkeleti lejtőjén vannak kifejlődve s egész 520 mtrnyi magasságig
emelkednek, tulnyomólag homokos agyagból, kavicsos homokból s ke
mény meszes-csillámos homokkövekből állanak, helyenként egyes lithotamnium-mész padokkal. Ellenben a Hegyes csoport körül fellépő raediterranrétegek anyaga kizárólag mészmárga gypstömzsökkel és rhyolithtuíák.
A homokos-agyagos rétegek a Magúra délkeleti oldalán a Száraz
patak, Gangospatak és Badacson fölött a Valea-Corbnlui mélyen bevésett
árkaiban igen jól fel vaunak tárva és a felső mediterranemeletnek számos,
de nehezen gyűjthető kövületeit tartalmazzák. A leggyakoribb s legjob
ban megtartott kövületek a következők:
Turritella snbangulata Broec.
„
Archimedis Brong.
Dentalium fossile Lam.
Buccinum semistriatum Brocc.
Chenopus pes pelicani Pbil.
Fusus sp.
Natica millepunctata Lám.
Nucula Mayéri Horn.
Arca Noae Lám.
Venus inultilammellata Lám.
Cardita rudista Lám.
Beeten eristatus Bronn és egy nagy Heterostegina-faj igen
gyakori.
A homokkőpadok, melyek ezen homokos agyagos rétegek közé s
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fölé települtek, szintén kövületekben bővelkednek. Különös gazdag zsák
mányt nyújt a szőllőboritota lejtő a Gangos patak fölött, melyet Gangosszőllőnek is neveznek. A földforgatás által feltárt homokkövek igen sok
fehér Csillámot tartalmaznak s jó szilárdak. A bennük fellépő kövületfa
jok legközönségesebbjei a következők:
Cardimn Turonieum Mayr.
„
discrepans Bast.
Citherea sp.
Lncina columbella Lám.
„
efr. ornata Agass.
Turitella Arehimedis Brong.
Troehus patulus Brocc.
valamint egy apró csinos, valószínűleg uj Pectenfaj. A Yalea Coibnlui
homokkő padjai inkább meszesek s igen szilárdak, minélfogva igen jó
építőkövet adnak. Ezen homokkő is igen gazdag a felső mediterrán állat
világ maradványaiban, azonban a kőzet keménysége csak igen kevés
meghatározható példányokat enged gyűjteni; egyelőre csupán egy Pectunculus pilosus-t Lám. határozhattam meg.
A Szenthegy kristályospala csoportját, Szilágy-Somlyó közelében,
melyet a Kraszna hasadékszerü völgye választ el a Magúra főtömzsétől,
szintén közvetlenül a felső mediterrán-emelet homokos-kavicsos és agyagos-homos rétegei borítják. Gazdag kövület lelhelyeket különösen a
Szenthegy délnyugoti lejtőjén s a Fehérhegy kúpján találhatni.
Itt igen gyakran előfordulnak :
Schizaster cfr. Karreri Laube.
Gryphaea cochlear Poli.
Thracia ventricosa Phil.
Isocardia cor Lám.
Pecten n. sp.
Venus sp.
Cytherca sp.
Cardimn sp. stb.
Sokkal szélesebb felszíni elterjedéssel bírnak a felső mediterrán
lerakódások Szilágy-Somlyótól éjszakkeletre, ama dombcsoportban, mely
a Hegyeshegy kristályos szigetéhez csatlakozik s a következő helysé
gek : Bállá, Mocsolya, Erked, Kirva, Kusály és Magyar-Goroszló terüle
teire esik.
A mint már emlitém, itt a mediterrán-emelet rétegei kizárólag
gypsztömzsöket tartalmazó szürkésfehér mészmárgából és rhyolith-tufából
állnak. A mészmárgaréteg, melyek a rhyolith-tufákkal szorosan összekötvék, elterjedésre nézve uralkodnak és a tufák fölött települnek.
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Külsejük ekét képződménynek annyira egynemű, hogy megkiilümböztetésük gyakran csakis a savbehatás segítségével eszközölhető, miért
is a térképen való különválasztásuk meglehetős nehézséggel jár. A lera
kodott rhyolith-tufák leginkább Mocsolya és Kusály körül vannak elter
jedve, hol a Hegyeshegyi szigethegységet egészen köriilövedzik s annak
kristályos-paláira közvetlenül rátelepültek. Egyes nagyobb részei még
Kirva, Magvar-Goroszlö és Bállá körül is fellépnek. Az ezen tníáelőjö
vetelek között maradt hézagokat az említett mediterranmárgák töltik
be. Külsejük a tufáknak igen változó; a kőzetek legtöbbnyire fehéres
szürkések, de vannak sárgás és zöldes színitek is ; szerkezetük részben
padszerü, részben finompalás; szövetük majd süni, igen finomszemü és
kagylós törésű, majd érdes likacsos, gyakran porphyros, horzsakőnemii
vagy szilárd. Hamurétegek alárendelten lépnek fel. Kiváló változatos
sággal bírnak a tufák Magyar-Goroszló mellett a Curgó-patak völgyé
ben, a hol kőfejtőből nyerik. A kőzetnek egy horzsakőnemii sárgás,
finomszemü és sok apró csillámlapocskákat tartalmazó válfaját, mely a
nevezett helyen vastag padokban előfordul és szivós-porhanyós szöveté
nél fogva könnyen faragható, Bállá lakosai csinos sírkövekké alakítják,
úgy hogy a helység temetője különösen vonzó képét nyújtja egy falusi
temetkező helynek.
Nem sikerült ugyan a rhyolith-tufákban bárminemű kövületeket ta
lálnom, azonban a mediterrán márgához való szoros viszonyukat te
kintve, alig kételkedhetünk, hogy a tufák igy abba az emeletbe valók.
A márgák, melyek különösen Bállá, Mocsolya, Erked s Kusály
községek területein fordulnak elő, nagy mésztartalommal bírnak. Igen
kívánatos volna hydrauli-márga előállítása iránt kísérleteket eszközölni.
A márga foraminiferákban bővelkedik, de egyéb kövületekben igen
szegény.
Eltekintve egy apró, sima, elől bissusfüllel ellátott pecteu-től, mely
valószínűleg még ismeretlen fajhoz tartozik, csupán még egy syndosmya
példányát sikerült feltalálnom, mely a Syndosmya apelina-tól kissé eltér
és számos példányokban fordul elő. A leggyakrabban tálálható foraminiferák a következő nemekhez (és fajokhoz) tartoznak:
Plecanium, Textilaria (Tex. Mariae d’Orb.), Dentalina, Nonionia,
Rotalía (Rőt. Soldani d’Orb., Rőt. Dutemplei d’Orb.), Sphaeroidina (Sph.
Austriaca d’Orb.), Globigerina (Gl. bulloides d’Orb.) stb.
Ezen márgákba betelepültén sok helyt kristályos gypsztömegek
lépnek föl még pedig oly terjedelmű tömbök alakjában, hogy a térképen
tisztán ki voltak jelölhetők. Baliánál 5, Mocsolyánál 5, Kusalynál 2 és
Erkednél 3 gypselőjövetelre akadtam. Nagyobbméfvü gyakorlati allcal-
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mazást ezen anyag mindeddig még nem nyert, csak a vidék román la
kosai használják házaik vakolására.
A s z á r m á t r é t e g e k e t az általam felvett területnek csak egy
pontján figyeltem meg és még itt is igen jelentéktelen lelszines elterje
désben : mészképződményből állnak, melyek Somlyó-Csehi mellett, az
Oman pen u satu nevű hegynek csillámpaláira a délnyugoti lejtőn s az
első kupon települnek. A Modiola Volhynica s a Cardium plicatum szá
mos példányait gyűjtöttem ezen mészkőből.
A többi alacsony dombvidék, mely területemet s egyáltalán a Szi
lágyság egész harmadkori felsejét kitölti, lényegében két, egymástól
elég élesen különvált képződményből áll, t. i. homokból-szilárd homok
kőpadokkal és agyagból ; igen alárendelten conglomerátok s márgák is
fellépnek.
A homokos kőzetek aránylag csekélyebb tért foglalnak el : csak
egyes kimagasló kúpokra s dombsorokra szorítkoznak és többnyire a
p o.n t u s i e m e l e t n e k kissé sajátságos természetű kövületeinek igen
gazdag és változatos faunáját tartalmazzák.
A dombsor, mely a Magúra szigethegységétől keletre, a Kraszna
jobb partjának hosszába vonulván, a Kraszna s a Zilah folyók közti
vízválasztót képezi és a Nagymáloldal, Dudáshegy, Nagyhegy (vagy
Csillaghegy) s Dióshegy kúpjai által van jelölve, homokos-kavicsos ré
tegekből áll, melyek igen gazdag fosil faunát tartalmaznak. Azon gyalog
ösvény mellett, mely a Gangospataktól a Nagymáloldal gerinczére felvezet,
egy mély vízmosásban agyagos-homokos és márgás rétegek vau
nak feltárva, melyekből az elsők néhány, kövületekben igen gazdag
réteget tartalmaznak. Az itt található alakok közül melyek mind igen kicsi
nyek, leggyakoriabbak egy apró, legfölebb 1 centimeternyi Congeria
triangularis, egy nagy mértékben involut Planorbis és egy rézsutosantojásdad, nagytaraju cardium. Magasabban a Nagymáloldal geriuczén,
az Illosvára vezető ut utolsó kanyarodásánál, homok lép fel, melyben
különösen a Melanopsis Martiniana számos és igen változatos alakú
példányai találhatók; még a Melanopsis Bonéi és Mel. impressa, Congria triangularis, Cong. Partschii, Cong, spatulata és Cardium sp. kö
vületeit is gyűjtöttem,#valamint az Ervilia podolica és Tapes gregaria
példányait, melyekben tisztán látszik, hogy viz által■(/ hordattak
ide be.
<
^
A Nagyhegyi szollőkben, Perecsen fölött finom kavicsban tömege
sen található a Melanopsis Martiniana, Mel. Vindobonensis, Mel. Bonéi,
Congeria subglobosa és Unió Moravicüm.
Bagosnál, a Berettyó jobb partján emelkedő dombsor finom sárga
homokból áll, melyben a pontusí emelet kövületeinek igen gazdag lelhelyei főkép a temető fölötti kúpokon vannak. Különösen gyakori itt a
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Congeria Partschii ; ezénkivül még gyűjtöttem Colig, subglobosa és
Cong. spatulata, Melanosis Yindoboncnsis- és több Cardinm fajt, köztük
leggyabbrabban a Cardinm conjuugens-t.
Sármaság, Badacson, Pécse, Kraszna és Horváthi tájékán, hol a
kimagasló dombsorok szintén homokrétegböl alkotvák, szintén részben
jó állapota pontusi kövületek találhatók. A Vivat F e rd in a n d nevű
dombon, Szilágy-Somlyótól délre és azon országúton, mely Szilágy-Somlyótól Ippre visz, a Kraszna bal partján a bid mellett szilárd durva
conglomerát-padok, laza homokrétcgekkel váltakozva, állnak szálban. A
conglomerát kavicsai majdnem kizárólag a környék kristályos- kőzetei
ből származnak, azonban a nullipora- mészkőnek, valamint szármát már*
gáknak zárványait is láttam. Nevezetesen a Kraszna hídja mellett Szil.Somlyótól EXy, kibukkanó conglomerátrétegek akkora márgazárványokat tartalmaznak, hogy első megtekintésre az ember eredeti rétegeknek
nézhetné és számos kövületei, u. m. Troehus pupilla, Tapes gregaria és
Modiola volhynica stb. után Ítélve az egész képződményt szármátkorunak vélhetné. Azonban a eonglomeráttal váltakozó homokrétegekben, a
\ ivat Ferdinand nevű dombon megtaláltam a Melanopsis vindobonensis,
Mel. Bonéi, Cardinm conjungens és Congeria spatulata fajokat, mely le
letek világossá teszik, hogy e conglomerátrétegek is kétség kívül a
pontusi emelethez tartoznak.
A győrteleki malmok mellett, közvetlenül a Kraszna jobb partján,
sajátságos tömeges tarka azaz téglaveres és zöld agyag bukkan elő,
melyben kövületeket nem találtam. De az agyag közé telepedve szilárd
homokkőrétegek lépnek fel, melyeket itt fejtenek is : ezek a pontusi eme
let faunájának maradékaival telvék. Igen gyakoriak benne a Mel. Martininiana és Congeria triangularis meszes példányai. Az éles hegygerincz,
mely ezen kőfejtő fölött emelkedik és délkeleti irányba a Magúra liegytömzs felé húzódik, a Pintyelés kúppal végződvén, melyen túl már kris
tályos palák vannak, ez a hegygerincz főleg szilárd homokkőből áll,
melynek padjai néhol conglomerátszerüekké válnak és igen quarzosak.
A Pintyelés hegyen három kőfejtő van, melyek kitűnő építőanyagot
adnak. Úgy ezen homokkőben mint a közbe települt márgarétekben a
Congeria triangularisnak és Melanopsis Martiniana-nak számos kőmagvai, valamint sok egyéb pontusi kövülettöredékek találhatók.
A mint már emlitém, a fölvett területen a legnagyobb elterjedéssel
bizonyos sárga és fekete szivós-zsiros agyag bir, melyben helyenkint el
szórtan nagy quarzgörgetegek előfordulnak, ügy találtam,' hogy ez az
agyag, gyakran a 1 0 metert felülmúló vastagságban, a pontusi emelet
homokos és conglomerates rétegein települ. Ebben az organicus marad
ványoknak csak nyomaira, még pedig egy igen apró Congeria spatu

latá-ra akadtam. Váljon még pliocűnkoru-e ezen lerakódás vagy fiata
labb képződmények közé sorolandó, ezt egyelőre még nem lebet kimon
dani, minthogy egyáltalán ama képződmények sokkal behatóbb tanulmá
nyozást igényelnek, mint ezen előleges jelentésemre szabott idő engedi;
mert különösen a pontiisi fauna oly sajátságokat tüntet fel, melyek a
nagy magyar harmadkon medenczétől eltérő jellegre utalnak.
Végre
még két jelentéktelen lignittelepet említek, melyeket Sármaságnál a sármasági- valamint a Busóm nevű árokban megfigyeltem : itt t. i. vízszin
tes helyzetű 5— 8 dm. vastag, de igen silány minőségű széntelepek van
nak feltárva. A lignit hasadási lapjain számos gypszkristályok vaunak
beágyazva. Ezenkívül Simó Ferencz ur a Berettyó medrében egy asphaltdarabot talált, melynek fekhelye talán Túsza vidékén lehet és felfedezése
ennélíogva a felvételek folytatásában várható.
A d i l u v i á l i s k é p z ő d m é n y e k képviselői a felvett területen ka
vicspadok. Kraszna és Szil.-Somlyó között, a Kraszna folyó balpartján megle
hetős elterjedésii kavicsterrasse emelkedik. Az egyes kavicsok különösen
Quarzból, kristályospalából és trachytból állnak. Ez utóbbiak petrographiai kifejlődésükben közel állanak a VIegy ásza szarukőtrachytjához s
nem valószínűtlen, hogy onnan is származnak. Ide számítom továbbá a
Zilah bal partján, Tompért és Hidvég körül, valamint a Berettyó bal
partján Bagos és Nagyfalu mellett levő kavics lerakódásokat. Felemlí
tendő az Elephas primigenius egy zápfoga, melyet a bagosi temetőnél,
tehát a Berettyó jobb partján egy földmives talált. A megjelölt helyet
vizsgálván, meggyőződtem, hogy az emlitt fog nem eredeti fekhelyen ta
láltatott, hanem igen valószínűleg emberek által odavitetett; azonban nem
épen valószinütelen, hogy a Berettyó balpartján levő kavicstelepből
származik.
Az a l l u v i a l i s k é p z ő d m é n y e k nagyobbrésze a Kraszna és a
Berettyóáradmányaiból állanak, melyeket ezen szabályozatlan folyók a ter
méseket elpusztítva felhalmoznak, a mint a múlt nyári nagy esőzések után
gyakran észlelhetni volt alkalmam. Terjedelmesebb posványok vannak
Somlyó-Csekinél, valamint sajátságosán, a Magúra tömzs gerinczén, a
Pokoltó nevű mocsár, melynek törmelék övezte, tölcsérszerü, mindig
vízzel telt mélyedését a nép itt, éjien úgy mint a Kárpátok tengerszemeit—
feneketlennek tartja.
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