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2 . A  K IR Á L Y H Á G Ó  É S  A  SE B E S-K Ö R Ö S V Ö L G Y  B U C S Á T O L  R É V IG .
R É S Z L E T E S  F Ö L D T A N I  F E L V É T E L .  1 8 8 3 -B A N .

MATYASOVSZKY JAKAB-tÓl.

Az 1883-dik év nyarán Biharmegye keleti részében, a Királyhágó és a 
Sebes-Körös-völgy vidékén folytatám a részletes földtani felvételt, mely vidék 
szomszédos az előbbi években, szintén általam felvett vidékkel; és pedig: 
kelet felé Feketetó és Bncsa közt, éjszak felé a Rézhegység gerincze, illető
leg Szilágymegye határa, nyugat felé Rév vidéke, és dél felé a Sebes-Kőrös 
folyó b a l p a r t j á n  fekvő Ponor és Dámos nevű hegyi falvak vidékéig, képezi az 
utolsó nyár folyama alatt földtanilag átkutatott és térképezett területet.

A szóban forgó vidékről csak két geológustól találunk érdekes jegyzete
ket. H auer F E R E N C Z -tő l, a bécsi cs. kir. földtani intézet jelenlegi igazgatójától 
a nevezett intézet évkönyvének IH. kötetében «Uber die geologische Beschaf
fenheit des Körösthales im  östlichen Theile des Biliarer Comitates» 1852 
pag. 15; — és W olf H enrik, szintén neves bécsi geológustól, ki e vidéket 
1860-ban az átnézetes földtani felvétel alkalmával átkutatta és az akkori 
körülményekhez képest csodalátra méltó helyességgel ismerte fel nevezett 
vidék földtani viszonyait. Az erre vonatkozó jegyzeteit a bécsi cs. kir. földtani 
intézet évkönyvének 1863-ik évi XIII. kötetében találjuk, a következő czím 
alatt: «Bericht über die geolog. Aufnahm e irn Körösthale in Ungarn im  Jahre 
1 860 . Von H einrich W olf.»

M int a részletes földtani felvételtől jogosan várható, így nekem is sike
rű it W olf ú r érdekes adatait bőven pótolhatni és helyre igazítani, különösen 
a geológiai formácziók tagozásában és helyes térképezésében.

Az általam a múlt nyáron átvizsgált területen következő kőzetekkel, 
illetőleg rétegekkel találkozunk: 1. Csillámpala. 2. Vörös kvarczitos, breccia- 
szerű homokkő és vékony rétegzésű, palás, vörös homokkő. 3. Szürkés-fekete 
mészkő, dolomit és palás mészkő. 4. Alsó liasz. 5. Közép liasz. 6. Felső liasz 
7. Barna jura (felső dogger macrocephalus rétegek). 8. Fehér jura. 9. Felső 
kréta. 10. Kvarczandesit. 11. Neogenrétegek, valamint 12. diluvialis és allu- 
vialis lerakodások.

I. A csillámpala, mely Feketetó és Csúcsa környékén és folytatólago
san a Réz- és Meszeshegységben úgyszólván az uralkodó hegyalkotó kőzetfaj, 
a Sebes-Körös-völgy mentén, Bucsától nyugat felé, majdnem egészen eltűnik. 
A csillámpala Bucsánál a «Fogadó» nevű völgy déléjszaki vonulásával szaka
datlan összeköttetésben van a Rézhegység csillámpala-vonulattal, hol a nagy- 
báróthi és korniczeli éjszakkeleti magaslatok irányában könyökformán mutat- 
iák folytatásukat a nyugatéj szaknyugati iránynyal bíró Rézhegységvonulattal 
és így szegélyzik a délnyugati irányban nyíló öblöt, melyben másod- és
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harmadkorbeli lerakodások nagyobb elterjedéssel bírnak. Bucsától délre a
S.-Körös-völgyön túl, tiszta déli irányban, a csillámpala szintén még hegy- 
alkotólag lép fel, de Bncsától, illetőleg a «Fogadó» nevű völgytől nyugatra 
már csak meredek lejtők alján és mély vízmosásokban észlelhetők; ott, a hol 
az országút a Királyhágó felé kanyarodik, a csillámpala egészen eltűnik 
részint a triaszkorbeli, részint pedig a diluvialis lerakodások alatt. A fennebb 
jelzett csillámpala hegy vonulat könyökforma fordulata azonban nem alapszik 
tektonikai zavargásokon, mert a csillámpala-rétegek csapás- és dőlés-iránya 
— eltekintve kisebb helyi zavargásoktól — általában egyformának mutatko
zik, t. i. nyugatdélnyugatinak, illetőleg éjszaknyugatéjszakinak. Itt tehát csak 
külső jelenségekkel van dolgunk.

A csillámpala e vidéken már nagyon elmállott állapotban van, annyira, 
hogy még csak ép kézipéldányt is nehezen lehet belőle faragni; épen csak a 
számos kvarczerek és apró gránát kristálykák kölcsönöznek némi szilárdságot 
a kőzetnek.

II. Triaszkori rétegek. Mint már Túsza és Feketetó környékéről adott 
jelentéseimben említettem, úgy itt is, közvetlen a csillámpala rétegek fölött, 
vöröses, szilárd kvarczitos homokkő és konglomerát rétegek következnek. 
Túsza és Feketetó környékén e homokkő-rétegek inkább csak egyes hegy
kúpokon voltak észlelhetők, hol a rétegzési viszonyokat nem lehetett eléggé 
tisztán kivenni. Bucsa környékén azonban e homokkőrétegek hatalmasan 
vannak képviselve és egy hosszú összefüggő éjszakról délre húzódó vonulatot 
képeznek. Különösen a rétegösszlet alsóbb részeiben a homokkő inkább kon- 
glomerátnak nevezhető, mivel a vasoxydos finomabb homokkő-anyagban túl
nyomó dió-, sőt ökölnagyságú kvarczit-darabokat tartalmaz. Tovább nyugatra, 
a S. Körösvölgyben, Brátka községben újra találkozunk e vörös homokkővel, 
de csak egyes, kisebb kibukkanásokban a triász- és jurabeli mészkő alatt. 
E vastag rétegzésű konglomerátos kvarczit homokkő felső részeiben inkább 
finom szemű, palás, élénk vörös színű, sőt néha zöldes homokkőbe megy át. 
E kvarczitos homokkőösszlet utóbbi módosulata azonban nincsen kizárólag 
a felsőbb részekre szorítkozva, mert több helyen volt alkalmam észlelni, hogy 
e két kőzetféleség rétegzésében váltakozik s így nem tartottam czélszerűnek e 
liomokkő-összletet a térképen külön kitüntetni. Szerves maradványokat nem 
sikerült találnom az egész homokkő-összletben, de a petrographiai — vala
mint a települési — viszonyok egészen megfelelnek az alsó triászhoz sorolt, 
úgynevezett verrucano részletnek, mely azonos viszonyok közt számos helyen 
és nagyobb kiterjedésben található az egész magyar-erdélyi határhegység 
hosszában, le a Bánságig. Dr. H ofmann K ároly m. kir. főgeolog úr az 1881-ik 
évben közölt évi jelentésében szintén több verrucano részletet említ, melyeket 
szóban levő felvételi területemhez hasonló vidéken, a Me zeshegység nyugati 
oldalán, valamint a S.-Körösvölgy jobb paláján, Csúcsa és Kis-Sebes közt a 
Drágán völgye torkolatánál észlelt. E vereses verrucano-kvarczitek s kon-
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glomerátok, melyek mindenütt közvetlen a csillámpalára települtek, a szó
ban forgó vidéken a legmélyebb, tehát legrégibb mezozoi lerakodásokat kép
viselik.

Kagyló- vagy Guttensteini mész Bucsa nyugati végén, hol az országút
a «Királyhágó» felé kanyarodik, tisztán láthatjuk a jól feltárt kőzet-réteg -
sorozatot. A kanyarulatnál a csillámpalát még csak a meredek hegy lejtő

/

alján észlelhetjük, hol a hegy felé dől K.E.K.-i csapásiránynyal, tovább föl
felé, az úton, a vörös palákra és kvarczit-homokkőre akadunk konkordáns 
településsel a csillámpalával és nemsokára következik néhány ölnyi vastag
ságban, érdes, likacsos dolomit (Rauhwacke), melyre pados és táblás, szürkés 
fekete, számos szabálytalan módon Calciterekkel áthatott mészkő, tekintélyes 
vastagságban települt. E mészkő, mely helyenként tömzsös dolomittal válta
kozik, Bucsa és Korniczel környékén több hegykupot képez és a számos 
kisebb völgy fenekén is többször találkozunk e mészkővel. Legnagyobb 
elterjedéssel bir azonban e triász-mészkő a Sebes-Körös mentén, hol a mere
dek völgy-lejtők aljában szálban áll. Bucsától egészen Sonkolyosig, sőt a 
második nagy vasúti alagút is ezen a mészkövön van áthajtva, de azontúl 
egészen Révig, már jurakorbeli mészkövek következnek. Csak a Rév és Birtin 
közti hegylejtőben, egy régi kőbányában, találkozunk megint triász-mészkővel, 
mely számos és nagy encrinitcket tartalmaz. E triász-mészkőben egyáltalában 
nem sikerült más hányadú szerves maradványokat találni, mint encrinitcket, 
és ezek is nagyon ritkák. A számos kőbányákban és jó feltárásokban, melyek 
a S.-Körös mentén találhatók, még csak egy helyen, a János-völgy torkolatá
val szemben levő kőbányában sikerült Böckh J. igazgató ur közreműködésé
vel néhány apró encrinust felfedezni.

Liasz- és jurakorbeli rétegek. A számos helyen gyűjtött, meglehe
tős gazdag fauna azt bizonyította, hogy a szóban forgó felvételi területen az 
alsó, középső és felső-liasz, valamint a barna és fehér jura vannak képviselve; 
nevezetesen Bucsánál, a Királyhegy (Coste Kraie) és Bogusoi hegy délkeleti 
lejtője, továbbá Brátka mellett a S.-Körös balpartján levő délkeleti magasla
tokon, valamint a vale-bői és brátkai völgyekben, továbbá Sonkolyosnál és 
Révnél a S.-Körös szorosában nagyon alkalmas helyek a stratigrafiai viszo
nyok felderítésére.

Az alsó basznak csak felső részei vannak itt némileg képviselve, mit 
Bucsánál a Coste Kraie hegyoldalán több példányban talált Gryphaea obliqua 
bizonyít, melynek héján számos konczentrikus kovagyűrű látható, mint 
egyáltalában itt, a liasz-kövületek nagyobbára elkovásodott, jól megtartott 
állapotban vannak. Az alsó liasz rétegei legalól violaszínű kvarczitos homok
kőrétegekből és vöröses homokos márgarétegekből állanak és közvetlen a 
triász-mészkőre és dolomitra települtek. Legnagyobb elterjedéssel bírnak a 
középső liasz rétegei, melyek homokos szürke márgából, mészkőből és pettyes 
márgából állanak.

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. 13
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Brátkánál a Bői patak és a S.-Körös összefolyásánál legalól a triász- 
mészkővel találkozunk és a nyugatra fekvő meredek hegyre mászva megint 
homokkőrétegek következnek, melyekben kövületek nem voltak találhatók; 
tovább felfelé vastag, szürke, márgás mészkő-rétegekre akadunk, melyekben 
igen gyakori egy nagy Gryphaeaí&j; ez valószínűleg a Gryphaea cymbium 
és igy e rétegek az alsó liasz felső részét képviselik. Tovább, a fedő felé 
szürke, homokos, sok apró fehér csillám-lemezekkel telt márga-rétegek követ
keznek, melyekben majdnem kizárólag tömérdek paxillosus Beleműitek van
nak beágyazva, néhány Brachiopodát szintén gyűjtöttem e rétegekben, melyek 
mind a közép basznak felelnek meg. Még tovább a fedő felé haladva szintén 
szürkés márgarétegek következnek; de ezeknek a kőzetei már jóval szilárdab
bak, mint az előbbi rétegek; nem olyan homokosak, a mésztartalom itt sokkal 
nagyobb. E rétegekkel elértük a felső liaszt, mivel az Ammonites radians 
nagyon gyakori bennök. Az épen tárgyalt rétegösszlet fölött itt Brátkánál 
hatalmas és elterjedt fehér és rózsaszínű, vastag padú mészkőrétegek követ
keznek, melyekben e helyen ugyan nem találtam palaeontologiai támpontokat, 
de a közeb vidéken tapasztalt viszonyok következtében, a mészkőrétegeket, a 
felső — azaz fehér jurához számíthatom, mint ez a következőkben felsoro- 
landókból ki fog derülni.

Hévnél, bol a S.-Körös a szorosból kilép, a völgy bal lejtőjén a vasúti 
híd mellett, és a gr. ZicHY-féle új mészkemencze mögött a S.-Körös folyó 
medrében és még a part némi magasságában, szürke mész-márga rétegek lát
hatók, melyekben az Am m . Walcotti, Amin. radians és Belemnites tripartitus 
meglehetős mennyiségben találhatók, tehát a felső liasz itt legalól jellemzően 
van képviselve. E szürke mészmárga-rétegek fölött vastag padú veres mészkő 
rétegek következnek, melyek oolitos barnás és veres mészmárga rétegekkel 
váltakoznak. A meredek lejtő, azaz a «Picsore» nevű begy éjszaki oldalán, 
körülbelül közép magasságban kövületekben, dús rétegekre akadunk, melyek
nek gazdag és változatos faunája a barna jurát illetőleg «Keboway» csoport
hoz tartozó Macrocephalus szintáját képviseli. A typusos Am m . macroce- 
phalust, valamint több Amm. bullatus fajt gyűjtöttem e helyen, és kívánatos 
volna e rétegeken nagyobb ásatásokat eszközölni.

E rétegek fedőjében, a gr. Zicbyféle mészkemenczétől kezdve egészen 
fel a sonkolyosi nagy alagútig, megint a fehéres és rózsaszínű tömött mészkő
rétegek vannak hatalmasan kifejlődve, melyekne némelyike, nagy mennyi
ségben, Diceras maradványokat tartalmaz. Sajnos, hogy az illető kagylók 
oly erősen össze vannak a kőzettel nőve s Calciterektől áthatva, hogy nem 
sikerült ép példányokat kifaragni. E rózsaszínű mészkőrétegek azonosak a 
Brátkánál fellépő mészkővel, valamint azonosak a bánlakai rózsaszínű mész
kővel is, mely ott közvetlenül a triász-mészkőre települt, és melyet W o l f  H. 
az alsó Caprotinamészhez, tehát a krétához számított. Bánlakánál szintén 
találtam Diceras maradványokat. A bánlakai hegyen, valamint több helyen,
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nevezetesen Sonkolyoson a Dumbrava nevű magaslaton és a Révhez tartozó 
«Pozsorita» nevű hegygerinczen kvarczitos, fehéres és vöröses homokkőrétegek 
települtek a Diceras mészkőre nem nagy vastagságban; ezeket szintén még a 
fehér jurához számítom és így a Bánlakánál, a Dumbraván és a Pozsoritán 
e homokkövekben található kitűnő tűzálló agyagok szintén a fehér jurához 
számítandók. H auer F. és W o l f  H . pedig a nevezett homokkőrétegeket és 
az agyagokat a liaszhoz számították.

IY. K réta korbeli rétegek . Az átvizsgált vidéken a kréta-korbeli 
rétegek közt, csak a felső krétát, az úgynevezett Gosau-rétegeket találjuk jól 
kifejlődve, nevezetesen Korniczel és Fekete-Patak határában. A komiczeli 
patakban, közvetlen a triász-mészkőre települve, találkozunk durvaszemű, 
kvarczos fehére homokkő-rétegekkel, melyek márgás mészkőpadokkal válta
koznak. Alárendelten még vékony rétegű, feketés és kovás palákat láthatni. 
A márgás mészkőben számos, de rosszul megtartott kövületek láthatók, 
melyek a felső krétarétegeket jellemzik. Fekete-Patak határában, hol a már
gás rétegek leginkább ki vannak fejlődve, nagyon alkalmas gyűjtő helyet 
nyújtanak jól megtartott és typusos felsőkréta-faunára nézve : Plagioptychas 
Aguillom , Hippurites organisans, Hippurites radiosus, Acteonclla gigantea, 
Omphalia stb. kövületekkel.

V. V ulkanikus kőzetek . Korniczel környékén számos elszórt helyen 
kvarcz-andesit trachyt, illetőleg Rhyolith található, mely részint telérszerüen, 
részint pedig mint megmerevedett lávafolyadék lepelformán elborította az 
ottani triász- és krétakorbeh rétegeket, mint ezt fluidalis szövete bizonyítja. 
A kőzet általában már nagyon elmállott, égé z ép kézi példányt nem farag
hattam. A kevésbbé mállott kőzet porphyrikus kinézésű: alapanyaga szür
kés fehér, számos kvarcz és fekete Biotit-szemekkel, a jobban elmállott 
példányok majdnem egészen fehérek és kérges, héjjas elválást mutatnak.

VI. Harmadkori rétegek . A harmadkori rétegek a szármáti emelet 
által vannak képviselve, és azt az alacsony dombvidéket képezik, mely Körös- 
Topa, Nagy-Patak, Nagy-Bárod, Korniczel, Fekete-Patak, Beznye, Brátka, 
Bánlaka, Orosztelekpuszta es Rév által van határolva. E rétegek nagyobb részt 
fehér mészmárgából és homokos agyagból állanak; a mészmárga némely 
rétege helyenként annyira telve van Rissoakkal, hogy Rissoa-márgának 
nevezhető.

V II. D iluvia lis é s  je lenk ori képződm ények. A völgyek oldalain és 
fensíkszeríí magaslatokon, valamint a Királyhágó teteje, melyen az országút 
vezet, sárga, tömzsös agyag, kavicscsal és lófejnagyságú hömpölyökkel terjed 
el, mely képződmények a diluvialis korszakból valók, mint ezt a Jádvölgy 
torkolatán a vasútépítés alkalmával talált Rhinoceros tichorhinus felsőáll- 
kapocsmaradvány (10 jól megtartott fog) is bizonyltja, és melyet T oula F. a 
bécsi földtani intézet folyóiratában (Verhandlungen 1882 pag. 279) meg
ismertette. A jelenkori képződmények közt említésre méltók még a számos
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helyen található mésztufák, nevezetesen Rév mellett a «Hugyó» nevű víz
esés körül.

V III. Ipari czélokra h aszn á lh ató  k őzetek  é s  földnem ek. 1. A triász- 
kori vörös, kvarczitos homokkőnek, különösen a durva szemű konglomerát- 
szerű rétegei, úgy mint Bucsánál a «Piatra Ku re túri» hegyen, nagyon alkal
masnak látszanak jó malomkövek készítésére, annál is inkább, minthogy 
Fekete-Patak környékén az e czélra épen nem alkalmas krétakori laza 
homokkövet használják malomkövek készítésére.

2. A triaszkori fekete mészkő némely rétege kitűnő és szép márványt 
szolgáltatna, mivel megmunkálásra és csiszolásra nagyon alkalmas, a mint a 
m. k. földtani intézet építőkoczka-gyűjteményében már látható is. A S.-Körös- 
völgyben Bucsától egészen Hévig számos nagy kőbányát nyitottak e mész
kőben, de majdnem kizárólag csak apró kövecset készítenek, melyet nagy 
mennyiségben, vonatszámra szállítanak az alföldi városokba és országutakra.

3. A fehéres és rózsaszínű, felső jurakori mészkő, mészégetésre szintén 
nagyon alkalmas anyagot nyújt, és ámbár a mészégetést még a legprimití
vebb és pazar módon eszközük, főleg Brátka, Sonkolyos és Bév környékén 
fontos iparágat képez. Az égetett meszet szintén vonatszámra szállítják innen 
az alföldre, egészen Szegedig. Észszerű kísérleteket a mészégetésben kőralakú 
és aknaalakú nagy kemenczékkel tettek ugyan Réven, de úgy látszik, az illető 
vállalkozóknak ez iránybeli ismeretük hiányában nem sikerültek.

4. Nagy fontossággal bírnak a már rég ismert révi és sonkoly ősi tűzáüó 
agyagok, melyek a legjobb belgiumi és angolországi agyagoknak megfelel
nek. A Rév községi- a Rév-padura pintiei- és bánlakai- úgynevezett fazekas 
agyagok szintén nagy tűzállósággal bírnak és fehérre égetnek. A révi, 
illetőleg pozsoritai agyag, az előbbi pazar kiaknázása következtében, 
fogytán van, de nem kétlem, hogy azonos agyag még számos más helyen lesz 
található a jurakorbeü homokkőben, mely meglehetős nagy elterjedésű.

5. A S.-Körösvölgy számos és nagy barlangjaiban meglehetős vastag 
«Guano»-rétegeket láttam, melyeknek anyaga esetleg szintén ipari fontosság
gal bírhat mint kitűnő trágyaczikk.

3 .  J E L E N T É S  A Z  1 8 8 3 ' I K  É V  N Y A R Á N  A  M A R O S É S  A  F E H É R  - 
KÖRÖS K Ö Z Ö T T I H E G Y V ID É K E N  É S  A Z  A R A D -H E G Y A L J Á N  

E SZ K Ö Z Ö L T  F Ö L D T A N I R É S Z L E T E S  F E L V É T E L R Ő L .

LÓCZY LAJOS-tÓl.

Az alföldi rónaság délkeleti szegletén hirtelen emelkedik ki a síkság
nak itteni 120 mJ tengerszin feletti közepes magasságából az a hegyvidék, 
mely az ország szívéből érkező utazónak figyelmét már messziről magára


