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Földtani felvetel a Lajla-hegységben.
Vázlatos jelentés.

Roth Lajostól.

1880-l< i felvételemhez csatlakozva a lefolyt (1881-ki) nyáron Fe
héregyháztól E. s EK.-re folytatám a Lajta-hegység földtani felvételét,

nevezetesen a táborkari t é r k é p p —  ^  és ... lapjain,XXII. r. XX1J. XX11I rov.-u
melyek közül a két elsőt egészen bevégeztem, mig az utolsónak egy 
kis része még részletes átkutatását várja.

Az alaphegység, mely itt c s i l l á m p a l á b ó l  áll, a féhéregyháza- 
íeketevárosi szőlőktől kezdve egészen az ország határáig széles övét ké
pezve lép fel és a hegység csapási irányának megfelelőkig annak 
dk. i lejtőin éles határral, DNy.-ról EK. felé vonul, mig az a törzskari 
térképen „Hatschen-Bg.“-nek nevezett begykuptól EK.-re, azaz a Csá
szár-Kőbányára vezető nt felé, az itt általában alacsonyodó hegységben 
eltűnik fiatalabb lerakodások alatt.

Az érintett csapási irány mellett az alaphegység túlnyomókig 
ény.,-ééuy.-i, többször, de rendesen csakis a szőlők felé, ahol a fiatal 
lerakodások rátelepülnek, az ellenkezőt, t. i. ddk.-i diilést mutat, a dü- 
lési szög a 30° körül forog. Réteghaj lások és redőzések itt is gyakran 
figyelhetők meg. Sokszor egészen vékonypalás lesz a csillámban túl- 
gazdag csillámpala s akkor egyúttal erősen mállásnak szokott 
indulni. Gránátokat, néha még meglehetős ép állapotban, gyakran tar
talmaz. Vastagabban kivált quarz-erek sok ponton láthatók. Hol igen 
quarzos s szintén vékonypalás, hol inkább talkos, grafitos stb. lesz 
e kőzet, szóval mind az ismert tulajdonságokat észlelted.

Czjzek a Feketevárostól ENy.-ra fellépő kőzetet gneisznak nevezi. 
Igaz, hogy itt-ott s kivált ott, ahol az alaphegység a fiatal lerakodá
sok alatt eltűnik, a mállott kőzet apró fészkekben a quarz mellett 
kevés földpátot is mutat, de ez oly alárendelt szerepet játszik, hogy 
csak egészen mellékesnek mondható. Az alaphegység főzöme a Lajta- 
hegység ezen részében valóságos csillámpala. Sásonytól ÉÉNy.-ra, az 
u. n. ,,Schwefel“-hegy dny.-i lejtőjén, keskeny szalagocskában újra 
bukkan ki zöldes, talkos csillámpala az itt fellépő dolomitos grauvakke- 
mészkő alól.

A nevezett hegy főtömege többször brecciaszerü g r a u v a k k e -
17»’öld. K özi. IX . évf.
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quarz i t -ból  áll, melyet EK. s DNy. felé alacsonyabb kúpokat képező 
g r a u v a k k e - m é s z k ő  és d o l o m i t  vesz körül olyformán, hogy az 
utóbbi a quarzit fedőjét látszik képviselni. A quarzit ddk.-i, csaknem déli 
diilést mutat, a helyenként sejtes, vöröses mészkő s a dolomit hatá
rozott dülést itt nem észleltet. A „Schwefel“-hegytől DK. re egy, 
már egészen a sásony-brucki útig előre tódult kis kúpon a grau
vakke-mészkő és quarzit újra napfényre jut oly módon, hogy az utóbbi 
a kis kúp alját képezi ; a dülés itt nem vehető ki. Az említett hegytől
E.-ra, a „Szent-Keresztiek“ erdejében, még három ponton figyeltem 
meg a grauvakke-mészkövet, hol az két ponton a lajta-, egy helyt a 
szármát mészkő alól kibukkan. Császár-Kőbányától DK.-re, az u. n. 
„Kogel“-hegyen újra találkozunk a grauvakke-mészkővel, melyet itt 
lajtamészkő vesz körül és végre még e hegytől DK.-re, a  hosszú fasor
hoz közel, kis túrásokban heverő darabkák árulják el a szóban levő 
kőzet jelenlétét.

A rendesen többc-kevésbbé dolomitizált mészkő uralkodólag sötét- 
kékessziirke, bitumenes, erősen repedezett, többször fehér mészpáterek- 
kel átjárva, itt-ott mint a quarzit szintén brecciaszerü kiképződést 
mutat stb., tehát mindazon tulajdonságokkal bir, melyeket úgy a Ro
zália, mint a Lajta-hegység dny.-i részében, azaz Vimpác-Szarvkő 
környékén, e régi paláozoi kőzeten észlelünk. A nevezett „Kogel“-lie- 
gyen hol 30°-kal csaknem D.-nek diil, már régebben felhagyott kőbá
nyában fejtették azt a „Császár-ut“ (Alsó-Ausztria) kavicsolására.

A me d i t e r r á n  1 e r a k o d á s o k  Fehéregyházától kezdve keskeny s 
csak helyenként némileg szélesedő övben kisérik az alaphegységet annak 
dk.-i lejtőin EK.-re a „Doctorbrunnen“ felé vezető völgyig, illetőleg 
árokig. Innét tovább EK.-re és E -ra mindinkább nagyobb elterjedés
sel húzódnak a „Zeiler“-hegy és kőbányák \alamint Császár-Kőbánya 
felé, hol a Szent-Keresztiek nagyerdejének talaját legnagyobbrészt képezik.

A fehéregyházi templomtól, illetőleg a mélyuttól kezdve, mely a 
templomhegy k.-i oldalán E.-ra fel az u. n. „Ehrenfeld“ felé vezet, 
a lajtamészkő eltűnik és EK.-re „Himmelreich“ nevű hegygeriocz dk.-i 
nyúlványáig, hol annak nyomai ismét mutatkoznak, csakis meglehetősen 
egyforma, tulnyomólag csillámpalából és quarzból álló kavics hever a 
szőlőkben. Az emlitett hegygerincz dk.-i nyúlványán aztán apró, iehér, 
elmállott eonglomerátból eredő quarz-kavics számos lithothamnium- 
darabkával együtt, valamint a kissé rnárgás lithothamnium-mészkőnek 
darabjai hevernek a rnárgás talajú szőlőkben. E rétegek ék -i folyta
tásukban, a feketevárosi határuton, conglomeratos mészkövet és mésx- 
conglomerátot padokban mutatnak. Ezek Ostrea digitaliná-t, Pecten 
latissimus és Spondylus crassicosta töredékeit tartalmazzák. A
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„Hoferlackemgeriucz dk.-i végén e rétegek újra mutatkoznak és foly
tatódnak a „Staudegger“ dk.-i nyúlványán. Itt, a malom közelében, 
ddk.-i diiléssel kissé kavicsos mészhomok és meglehetősen lágy lajta- 
mészkő van feltárva, mely egészen lithothamniumok-, bryozoákból stb. 
áll, és Pecten Lejthajanust, P.-Besserit, Ostrea digitalinát, Lucina colum- 
bellát s még egy másik Lueina-fajt számos példányban, ritkábban két 
Cardita-fajt, Turritellákat és Scalariát tartalmaz, A „Staudegger“-gerincz 
dk.-i magas kúpján mediterrán kavics borítja — itt elszigetelten — az 
alaphegységet.

Feketevárostól ENy.-ra egy az erdőbe felvezető utón látni, hogy a 
lajtamészkő a feHi felé apró, fehér quarzgörélyek felvétele által conglome- 
rátba megy á t ; egyúttal mutatkozik laza kavics is, a conglomerát durvább 
lesz, mészhomokkő is lép fel és végre padot képezve, durva, rozsdás
barna conglomerát áll elő, mely laza homokkal és kavicscsal együtt köz
vetlenül a csillámpalára települ. E roz^dásbarua conglomerátot a Rózái'a- 
hegység több pontjáról is ismerem. A lajtamészkő vet Feketeváros és 
•Széleskut között több kőbányában kisérték fejteni, de a kőzet túlnyo
mókig laza, repedezett minősége folytán csakhamar felhagytak a fejtéssel.

Mig a lajtamészkő a hegység szóban levő részének déli s dk.-i 
lejtőjén dk.—ddki diilést mutat, addig az az éj.-i lejtőn, nevezetesen a 
csász. kőbányai kőbányákban, az ellenkező, éjny.—éjki dülést észlelteti. 
A széleskuti és sásonyi kőbányáktól, t. i. azoktól kezdve, melyek a 
lágy lajtamészkövet feltárják, egészen Császár-Kőbányáig tart, helyen
ként kavicscsal felváltva, a fehér, sárgás vagy szürkés, a tekii felé 
általában keményebb lajta (litkothamnium)-mészkő. A csász. kőbányai 
kőbányákban azonban még egészen más kinézésű lajtamészkő is lép 
fel. Ez t. i. igen kemény, vörösesszürke és kékes, sokszor apró quarz- 
szemeket magába záró, tehát kissé conglomerátos kőzet, mely Arca, 
Venus, Conus, Turritella stb. kőmagvait, valamint Ostreákat és Lamna- 
fogakat — de nem igen gyakran — tartalmaz, az oszlopi hasonló 
kinézésű lajtamészkőre élénken emlékeztet és a kőfaragók közt „császárkő“ 
neve alatt ismeretes. Ez alatt a Teuscbl és Mollner-féle kőbányákban 
kékes agyag, Nunkovits kőbányájában világosszürke és sárgásfehér, 
tömör lajtamészkő települ.

Császár-Kőbányától kezdve, hol a lajtamészkő a számos kőbánya 
mindegyiké')en a fiatalabb üledékek alatt fel van tárva, K.-felé egészen 
az „Odenkloster4‘-kőbányáig nyomozható e kőzet. Az utóbbi kőbányá
nak azonban csak ny.-i, már egészen felhagyott részében mutatkozik az 
még a szármát mészkő alatt A „Schwefel“-hegytől D.-re s DNy.-ra 
még mediterrán kavics és homok lép fel, mely tovább D.-re s DK.-re, 
a fiatalabb képződések felé, újra a lajtamészkőnek engedi át a szerepet.

17*
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A s z á r má t  eme l e t  lerakodásai, melyek Fehéregyházától DNy.-ra, 
a vadaskertben meglehetős nagy elterjedést nyernek és a vaddisznó
kertnél hirtelen véget érnek egészen a Fekctevárostól ÉNy.-ra fekvő 
malomig üledéküknek a nyomát nem észleltetik. Itt azonban újra nap
fényre jutnak és a lajtamészkövet kisérve és eltakarva, szélesebb öv
ben húzódnak EK.-re, mig Széleskuttól EÉK.-re az irton, mely Sopron 
és Mosonmegyék közt a határt jelöli, véget érnek. A hegység éj.-i 
lejtőjén, Császár-Kőbányán és környékén, szintén nagyobb kiterjedésben 
lépnek e rétegek fel. Ugyanis az ország határától kezdve Cs.-Kő- 
bányán át K.-re húzódnak az „Odenkloster“-kőbányáig és innen 
DDK.-re, hol a mélyedésben a „Sch\vefel“-hegy éj.-i lejtője felé kes
keny szalagocskában eltűnnek.

Az említett malomuát, Feketevárostól ÉNy.-ra, 10— 15°-kal laposan 
dűlnek a szarmat-koru képződések DDK.-nek, tehát hasonlóan mint az azok
nak feküjét képező mediterrán rétegek. Kemény és lágy oolithos mészkőből 
állanak, mely Modiola és Tapes, az oolithos tulnyomólag Cer. rubiei- 
nosum-ot kőmagvakban és lenyomatokban tartalmaz. Tovább a íekíiben 
egészen kagylók és csigák héjmaradványaiból öszetett fehér és sárgás 
mészkövek lépnek fel, mely utóbbiak nevezetesen Cardiumokat (plica
tum és obsoletum) mutatnak. Még tovább a fekü felé sárgásszürke, ke
mény mészkő látható, mely Erviliákat zár magába.

A szármát mészkő Feketevárostól ÉNy.-ra a dombok kúpjait bo
rítja, mig a mélyedésekben már a lajtamészkő bukkan ki. ÉK.-re 
jóval szélesedik a szármát öv a felszínen, mi különben főkép rétegei
nek lapos dőlésének tulajdonítandó. E rétegek általában a régibb kép
ződmények elé rakódott, alacsonyabb elődöm bokát képezik itt s igy 
már a terület külső alakzatában gyanittatják nagyjában jelenlétüket. 
Széleskut felé vonulva, a kopár, köves, silány legelőül szolgáló, vagy 
nagy fáradtsággal szántóföldekké s szőlőkké átalakított dombokat e réte
gek alkotják. A szármát lerakodások legalsó rétegét itt minde
nütt Ervilia-mészkő képezi, mig körülbelül az ősziét közepében 
litbothamniumok mellett, melyek általában belemosva gyakran előfordul
nak, számos, de mindig meglehetős erősen gördült Ostrea-héj (0. Gin- 
gensis, az u. n. var. sarmatica ?), jó nagy példányokban is, mutatkozik. 
Széleskutnál az országúton, valamint az ezen úttól DK-re elterülő 
széleskuti szőlőknek a dombon magasabban fekvő részén szintén a szár
mát mészkő van jelen és ez okozza a használt jó kavicsolási anyag 
mellett az említett útnak itt oly kitűnő állapotát.

Széleskuttól ÉNy.-ra hat kőbánya van egymás mellett; 5 egészen, a 
6-dik részben a szármát mészkövet tárja fel. Ez utóbbi, mely közt vékonyabb- 
vastagabb közfekvetekben agyag és puha márga települ, fehér, lágyabb
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vagy keményebb, tinomszemü mészkő, mely itt-ott mintegy keskeny 
szalagokban behintett kövületeket mutat. A fősulyt itt az I. osztályú 
vagy szobrászati munkákra használt kő fejtésére fektetik. Litkothamniu- 
mok és Ostrea-töredékek itt is gyakran figyelhetők meg a szármát 
mészkőben, sőt az előbbiek csoportosulása néha anyira megy, hogy 
EK. felé számítva a 6-ik (Winkler-féle) kőbányában a fedőrétegeket 
már egyenesen lithothamnium-mészkőnek lehetne nevezni; 4 met. mély
ségben ez alatt azonban még szármátkoru Cerithium, Ervilia s Modio- 
lákat tartalmazó keményebb, vékony fekvetek következnek és csak ezek 
alatt települ az igazi lajtamészkő.

Egészen más petrograíiai jelleggel lépnek fel a szármát lerakodá
sok Csász.-Kőbányán és közeli környékén. Itt kemény, vörö*esszürke, 
eonglomerátos, lithotbamniumokkal egészen telt mészkő és agyag, vala
mint puha, homokos márga képviselik a szármát emeletet. A kemény 
,,lithothamnium“-mészkő, mely szármátkoru Cardium, Cerithium, Ervilia 
kőmagvait — de gyérebben — tartalmazza, egészben nagyon hasonlít 
a vöröses lajtamészkőhez. E szármát lithothamnium mészkő alatt Par- 
f'uss kőbányájában Cardiumokat (plicatum) és rósz megtartású növény- 
maradványokat tartalmazó agyag és márga települ, mely réteg alatt 
aztán a lajtamészkő Conus kőmagvaival, Pectenekkel stb. következik. 
A szármát, de néha a lajtamészkő is, apró részecskékben ként tartal
maz, mit a szármát mészkőben Szarvkőnél is megfigyeltem.

Az „Odenkloster^-kőbánya k.-i részében K. felé mindinkább hatal
masabban kifejlődött s részben szintén már szármátkoru agyaglerako
dás alatt csakis a szármát mészkő és meszes homokkő mutatkozik még, 
a lajtamészkő már feltárva nincsen. Mig a szármátkoru kőzetek a 
hegység déli lejtőjén, nevezetesen Széleskútnál, túlnyomókig mint lá- 
gyabb, fehér, tiszta mészkövek vannak kiképződve, addig az éj.-i lej
tőn, Cs.-Kőbányánál, — miként azt már emlitém — azok mint igen 
kemény, vörösesszürke gyakran eonglomerátos mészkövek lépuek elénk. 
Hasouló viszonyt mutat a laj'amészkő is.

A p a n n o n  i ái  r é t e g e k  szegélyezik a hegységet, egyrészt annak 
d.-i. lejtőin a régibb képleteket DNy.-ról ÉK. felé irányzott vonulatukban, 
másrészt pedig az éj.-i lejtőn, Csász. Kőbánya környékén, azokat Ny.-ról 
K. felé kisérvén. Tulnyomólag a laposabb, az alluvium felé ereszkedő 
dombokat képezik, de helyenként magasabb szintájban is találhatók 
azoknak üledékei.

Feketeváros és Széleskút közt Melanopsis Martiuiana, M Vindo 
bonensis, Cardiumokat (többnyire apró C. Suessi félék), valamint Con- 
geria sub-Basteroti, C. polymorpha és C. Partschi jellegű Congeriákat 
kőmagvakban tartalmazó mészkő, eonglomerátos mészkő és mészhomok
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következik a szármát mészkő fedőjében. A mészkő, a hol kövületeket 
nem mutat, nehezen különböztethető meg a körülbelül hasonló kinézésű 
szármát mészkő fedőrétegeitől. Ezen, kövületük folytán tüzetesebben a 
pont i i s i  e me l e t e t  jellemző rétegek meglehetős keskeny, többször félbe 
szakított vonulatban húzódnak szintén dk.-i düléssel Széleskűt felé s e 
helység fölött tovább EK.-re, hol Sásonytól E.-ra s ÉENy.-ra még néhány 
ponton mutatkoznak. Hasonló kifejlődésben a Lajta hegység egyéb 
pontjain, valamint a Rozália- és Lajta-hegység közt elterülő vidéken is 
ismerem a pontusi emelet vázolt rétegeit, melyekről emlitést tenni an
nak idejében alkalmam volt. (Földtani Közlöny, Verhaudl. d. k. k. 
geol. R. Anst.) A fekürétegekben, a szármát felé, Gong. Partschi és az 
emlitett Suessi-féle Cardiumok lépnek fel ; belemos tt litkothamniumok 
igen gyakoriak és egy helyt Ostrea digitalinát is figyeltem meg a 
Mélán. Martiniana jellemezte kőzetben.

Széleskút és Sásonv közt. t. i. ott, a hol a szármát mészkő eltű
nik, az itt conglomerat, mészkő, mészhomokkő és homokból álló réte
gek egyenesen a lajtamészkőre települnek, úgyszintén Sásonytól É.-ra, 
a brucki út mellett, hol azok, egészen a hegyre felhuzódva, kőbányák 
által vannak feltárva. A „Schwefelhegy‘ éék -i nyúlványán Congeria, 
Mélán. Martiniana stb. kőmagvai mellett belemosott lithothamniumokat 
és Ostreákat (O. Oingensist) tartalmazó, rendesen kissé conglomerates 
mészkő települ a lajtamészkövön és végre egy elszigetelt foltban látható 
még a pontusi mészkő jó mesze fenn a Szt.-Keresztiek erdejében, a 
„Schwefelhegy“-tői E.-ra, hol az szintén a lajtamészkövet fedi.

Az alacsonyabb, a Fertő felé mindinkább lapuló dombokat a 
pannoniai rétegek laza anyagja, t. i. agyag, homok és kavics alkotja. 
E laza anyag kövületeket itt ugyan nem mutat, de előfordulnak 
azok a duy.-i vidéken, t. i. Kismartonnál, Szt.-Györgynél, a vadaskert
ben stb. az ott fellépő hasonnemü agyagban és finom csillámos homok
ban, még pedig olyanok, melyek szintén a pontusi emelet lerakodá
saira utalnak.

Ezen, a legnagyobb valószinüséggei tehát szintén pontusi homokot 
és agyagot vörösessárga, tulnyomólag quarz- és esillámpala görélyek- 
ből álló kavicslerakodás fedi, mely a tulajdonképi pontusi rétegeknél 
fiatalabb és egészen az alluviumig tart. Sok itt az eredeti kavics 
mellett a viz által fölülről lehordott anyag is. Az alluviális sík alját 
az éi intett agyag képezi, mely a tómaloinnái, a Vulka-patak medrében 
feltárva látható.

Az éj.-i lejtőn, Cs.-Kőbányáuál s iunen K.-re, szintén az emlitett 
laza, kövületeket nem mutató anyag ügyelhető meg. A nevezett hely
ségtől K.-re egy horpadásban mesze fel húzódnak e rétegek (itt főleg



durva, kavicsos homok) a hegység’ felé; az „Ödenklöster“-kőbáuyábau 
s innét K.-re — mint már emlitém — az agyag, melynek felsőbb része 
pontusi, mindinkább nagyobb vastagságban lép fel.

Lösz,  csigákkal. Fehéregyházán a szőlőkben, jó magasan mutatko
zik, úgyszintén Fehéregyházától EK.-re a „Goldberg“ déli lejtőjén, a 
hol csillámpalán települ ; mind a két helyen különben csak kisebb 
foltokban jelenik meg. Feketeváros és Széleskut között csak egy pon
ton figyeltem azt m eg; itt csigákkal és magába zárt szármát mészkő
darabokkal lép fel. Csak Helix hispidával és a környező hegyoldalok
ból származó szármát és lajtamészkő-darabokkal észleltem azt az 
„Almen“-árok mentében, de itt oly jelentéktelen a fellépése, hogy a 
térképen alig választható ki. Jelentéktelen, szerves maradványokat 
nem mutató löszlerakodást látunk végre a Csász. Kőbányától DNy.-ra 
eső hegyoldalban, hol az, a mediterrán és szármát képleteket borítva, 
az ország határán húzódó árkot egy darabig E. felé kiséri.

E löszelőfordulások különben, mint mindenütt a Pajta-hegységben, 
úgy az itt említett pontokon is csak helyi képződéseknek tekinthetők.

Földtani fölvétel Szilágymegyében 1881-
Mat.yasovszky Jakabtól.

Az általam az egész nyári időszak’ alatt felvett terület nagysága 4 
négyszögmértföldnél valamivel többre terjed és a táborkari térkép
xíTvTi. 5 xüvfnTi xüvki7 magyarországi és 4\: keleti rovatu erdélyi lap

jainak kisebb nagyobb részeit foglalja magába.
A felvételi területem keleti részében csatlakoztam dr. Hofmann 

m. kir. íőgeolog ur felvételi területéhez, ki is a fölvételt a Meszes 
hegység délnyugoti részében folytatta; keletre és éjszakra pedig foly
tatólag csatlakoztam az általam az előbbi években felvett területhez a 
Szilágymegyéhez tartozó Rézhegység éjszaki részében és keleti végén ; 
igy tehát dél télé haladtam a Sebes-Kőrös völgyéig, Fekete-tóig, ille
tőleg Csúcsáig. A felvett terület körülbelül a következő községek bel
területei által van körülfogva : Uj-Vágás, Paptelke, Füzes, Felső-Szék, 
Felső-Bán, Tótfalu, Ballaháza, Csizér, Túsza, Feketetó és Csúcsa.

Következők a kőzetek és képződmények, melyeket találtam és ki
jelöltem : gneiss, csillámpala, quarzitos homokkő és breccia (Verru-


