
3, A Kddru-hegység északi lejtője és a Fekete-Körös völgye 
Belényestól—Úrszádig, Bihar-vármegyében.

(Jelentés az 1896. évi részletes geológiai fölvételről.)

Dr. Pethő GriuLÁ-tól.

A Kódru-Móma vagy más néven Beéli-hegységnek az a része, a mely 
a nyugati, vagyis a szorosabb értelemben vett Kódru-hegység tömegét 
alkotja, Belényestől kevéssel, mintegy hat kilométernyivel nyugat felé — 
Sonkolyos és Úrszád között —  hirtelen kiszélesedik s északi irányban a 
Fekete-Körös medrén túl még 7— 10 kilométer hosszan elterjeszkedik.

Ez a részlet azonban, a Fekete-Körös partjától északfelé, csak egy 
kicsiny és a törpeségig lesülyedt maradványa annak az egykoron magasra 
tornyosodó tömegnek, mely eredetileg a Bihar-hegységgel, a mai Király
erdővel és a Bóz-liegységgel egy óriási complexust alkotott. Ezt a tömeg- 
összletet csak kései, mindenesetre már triász utáni geológiai átalakulások, 
hatalmas helyzetváltoztatások: főképen törések, elvetődések és sűlyedések 
szakgatták szét azokká a tagokká, amelyeknek körvonalait ma is tisztán 
megkülönböztethetjük, habár a későbbi hatások, mint a tenger lenyesege- 
tése (abraziója) a partokat, az esővizek s a többi légbeli tényezők pedig a 
tömegek belső részeit is többé-kevésbbó megváltoztatták.

A^alószinűnek látszik, hogy mindezeket a változtatásokat ugyanazon 
tömegbontó és helyzetváltozató erők hozták volt létre, a melyek a triasz- 
periodus után, de még a kréta-periódusban is, hosszú időkön át több ízben 
meg-megújulva és különböző irányból tovaterjedve hatottak; a melyek tar
tamuk alatt oly nagyszerű átalakulásokat hoztak létre,* mint a Maros és a 
három Körös völgyének előkészítését, a Hegyes-Dróesa és a Kódru-Móma

* V. ö. «A Kódru-liegység nyugati lejtője Bihar vármegyében)) ez. alatt, a m. 
kir. Földtani intézet 1895. évi jelentésében kiadott megelőző évi fölvételi közlemé
nyemben az 50. lapon; valamint «A három Körös és a Berettyó környékének geo
gráfiái és geológiai alkotása# czimű ugyanott idézett dolgozatomban a 60. és 85. 
lapokon.
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hegységek homloki törését, a kódrui és a mómai sasbérczek előállását, a 
közbülső gerincznek darabokra zúzását s e miatt a jelenleg kettős hegység
nek összegyúrásét és rögekké törését, valamint a környező részek lesülye • 
dését s azon mély depressio keletkezését, mely a Kódru-Móma és a Király
erdő között Rézbányától csaknem egyenesen EENy-i irányban Nagy
várad közeiéig húzódik el.

Ha tüzetesebben szemügyre veszszük azokat a hegylejtőket, a melyek 
ezt a Rézbánya és Nagy-Várad között húzódó mélyedményt kelet és észak 
felől szegélyezik, azt látjuk, hogy a Bihar nyugoti lejtője Rézbánya és Bu- 
durásza között máig is meglehetős meredek s kevés eltéréssel egészen 
D— É-i irányú. De sőt a meredek lejtő Budurászától északra és Rézbányától 
délre (mindig csupán a harmadkor előtti képződményeket értve) még tovább 
is megtart. Ez a meredek lejtő-perem pedig közvetetlen folytatása annak a 
mélyedménynek, mely a Kódru-Mómát a Móma-orom és a Gyalu-máre 
között a Bihartól különválasztja.

Itt tehát egy oly törési vonallal van dolgunk, mely a Fehér-Körös 
völgyéből D— E-i irányban haladva keresztül megy a Fekete-Körös völgyén 
s Budurászán túl még 8— 9 kilométernyire követhető, a hol a permi homok
köveket és palákat nagy tömegben elborító, vlegyászai típusú daczitképződ- 
ményekbe ütközik bele. Körülbelül Meziádtól fogva a mélyedmény jófor
mán ENy-i irányban halad s északi vagyis jobb-partjának szegélyét a 
Király-erdő változatos alkotású liasz-, maim- és felső-krétaképződményei 
alkotják, amelyeknek utolsó nyúlványa már csupán kicsiny dombok alak
jában a Nagy-Várad közelében eső Püspök- és Felix-fürdő területén és kör
nyékén bukkan felszínre.

Hogy a Kódru-Móma a Bihar főtömegétől régen elszakadt s hogy az 
ifjabb harmadkor tengerei teljesen körülövezték, az megelőző jelentéseim
ből már eléggé kitűnt. Tudjuk, hogy a Fehér-Körös völgyében, tehát a mai 
Kódru-Móma és Hegyes-Drócsa között széles és hosszú, nagyjában tekintve 
NyENy— KDK-i irányú —  tengerág nyúlott be a hegység belsejébe, amely
nek azonban fjordszerűségét (ha valaha inkább megközelítette is a fjord- 
szerű alakot) igen régen, de mindenesetre legkésőbb a harmadkor küszö
bén, el kellett vesztenie.

E tengerág torka ugyanis Bél és Világos között, tehát a 'két hegység 
homloki vagyis nyugatfelé tekintő lejtője tövében (a harmadkor előtti kép
ződmények megmaradt partvonalai között mérve) eléri a 40 kilométert. 
Innen befelé haladva folyton-folyvást keskenyedik, magába foglalja a bo- 
rossebes-nagybuttyini öblöt, míg Zimbró és Zöldes között összeszűkül, 
majd ismét egyenletesen haladva a nagyhalmágyi öbölben éri el legnagyobb 
kitágulását.

Ezt a körülírást úgy kell értenünk, hogy a mai völgyet kitöltő harmad
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kori képződményeket — a roppant tömegekben felhalmozódott andezit
tufákat s velők a szarmatakor egyéb maradványait, valamint a pontusi-kor 
s a diluvium lerakódásait —  ez alkalommal nem vesszük tekintetbe, hanem 
az ősi tengerág alakzatát a két parti hegység harmadkor előtti (de a felső 
krétánál sehol sem ifjabb) képződményei mentén követjük. így a toroktól 
befelé hirtelen keskenyedő alak legott szemünkbe ötlik; mert míg az ősi 
tengerág torkának szélessége Bél és Világos között, mint fentebb említők, 
megüti a 40 kilométert, már Holdmézes és Bucsáva, illetőleg Zimbró és 
Zöldes között (mind a négy hely Gurahoncz közelében) már a 12 kilométert 
sem éri el.

Veszünk azonban észre a Kódru-Móma hegységen és környezetén egy 
oly jelenséget, a mely élénken emlékeztet bennünket az északi fjordképződ- 
mények egy sajátságos alakjára. Ugyanis valamint az igazi fjordok, ha 
kettenként villaágak módjára találkoznak egymással, sziget-háromszögeket 
foglalnak körül és választanak le a partok tömegéből, azonképen a Kódru- 
Mómát környező völgyek és mélyedmények is, ezt a, hegységet szigethárom
szög módjára különítik el a Bihar főtömegétől s az észak és délfelől hatá
ros hegységektől.

A fentebb említett Móma, Rézbánya, Budurásza közötti törés, elsza
kítva a Mómának utólagosan még le is sülyedt tömegét a Bihar-hegységtől, 
ama tág csatorna keletkezésére adott alkalmat, mely a Fehér-Körös és a 
Fekete-Körös mai völgyeit képező ősi tengerágakat kötötte össze egymás
sal.* E tengercsatornától ENy-ra a rézbánya— nagyváradi mélyedmény, 
tőle Ny-ra pedig a Fehér-Körös völgye egy oly hegyesszögű háromszög két 
szárát adja, mely a közrefogott Kódru-Móma szigetháromszögi jellemét 
teljesen meghatározza.

Mindenesetre érdekes jelenség, hogy ugyanez a sajátság rábizonyít
ható a Hegyes-Drócsára is. Ha soron követjük a tömegét körülövező völ
gyeket és régi mélyedményeket, azt tapasztaljuk, hogy ez is oly szigethá
romszög, mely a triász utáni, de a kréta-periódust túl nem haladó időszak
ban különült el a Bihar déli tömegéhez csatlakozó erdélyi Érczes hegység
től, a melylyel eredetileg összefüggött. Ugyanis, ha a nagyhalmágyi öböltől 
keletre majd délkeletre és délre haladunk Körösbánya, Brád, Kristyor, 
Buda, Boicza és Nagyság felé egészen Déváig, tehát a Fehér-Körös völgyé-

* A két völgy közötti tengercsatorna keletkezését és mai állapotát, valamint 
a Móma sülyedését megelőző jelentéseimben már több Ízben említettem az egymás
után kibontakozott adatok tanulságai szerint. V. ö. "Vaskóli környékének geológiai 
viszonyai*, a m. kir. Földtani intézet 1892. évi jelentésében, a 72. és 87. lapokon ; 
«A Kódru-Móma és a Hegyes-Drócsa keleti találkozása Aradmegyóben», ugyanott, 
1893. évi jelentés, a 49. és 69. lapokon ; és «Nagy-Halmágy környékének geológiai 
viszonyai*, ugyanott, 1894. évi jelentés, a 45. lapon.
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bői átmegyünk a Maros völgyébe, azt veszszük észre, hogy a felső fehér 
jura s az alsó kréta üledékes kőzetei, valamint a diabáz és melafir kőzetek 
eruptív tömegei között ezen az úton tág harmadkori csatorna húzódik 
körül, melyet jelenleg trachitok és andezitek s ezeknek tufái, valamint 
ifjabb harmadkori mioczén és plioczén töltenek ki. Dévától délre a mio- 
czén- s kis részben oligoczén-képződmények Hátszeg vidékéig, keletre 
pedig Szászvárosig s azon túl terjednek. Dévától nyugatra — de némi 
megszakítással! —  Maros-Illye körül tágúl ki az öböl túlnyomólag mio- 
czénkori üledékes és eruptív-kőzetekkel és tufákkal, mezekhez nyugot- 
f'elé a Béga-völgyén s a Maros balpartján roppant kiterjedésű plioczén-le- 
rakódások csatlakoznak, a melyek így a Hegyes-Drócsa déli lejtőjét egészen 
körülszegve, a szigetháromszöget itt is tisztán meghatározzák.

Jelenleg a Kódru-Móma hegységnek már legnagyobbrésze át lévén 
kutatva, nem igen remélhető, hogy az az 5— 6 négyszögmérföld kiterjedésű 
középponti rész, melynek részletes bejárása és térképezése a legközelebbi 
idők munkájára vár, geológiai szempontból valami különös meglepetést 
rejtegetne magában. S így mint érdekes negatív eredményeket megállapít
hatjuk, hogy a mezozoi sera sorozatából csupán a triász- és a liasz-lerakó- 
dásoknak vannak képviselőik; amazé nagy kiterjedésű meszek és dolomi
tok, emezé pedig, csupán igen kicsiny területre szorítkozva, a menyházai 
közép-liaszkori meszek és tarka márvánjmk. A krétaperiodus képződmé
nyeinek nyoma sem mutatkozik a Kódru-Mómában, holott a környező 
hegységekben, így a Hegyes-Drócsában, a Bihar nyugoti lejtőjén és elő
hegyein, a Király-erdőben, valamint a Béz-hegység déli lejtőjén bőségesen 
találhatók a felső-krétaperiodusnak, sok helyütt jellemző kövületeket tar
talmazó rétegei.

De nemcsak ezeknek, hanem az idősebb harmadkori rétegeknek sem 
maradt legcsekélyebb nyomuk sem ebben a hegységben : az eoczén és az 
oligoczén, valamint a legalsó mioczén teljesen hiányzik; de sőt még a felső 
mediterránnak vagyis a középső mioczénnek is csupán egy pontra szorít
kozó csekély maradványa található. Ez a pont a belény^es-nagyváradi 
országút mellett Robogány és Hollód között emelkedő s a Iiódru-hegység 
legészakibb nyúlványának tekinthető Magura-begy, melynek legmagasabb 
orma sem éri el egészen a 400 m. abs. magasságot, a völgy felett pedig 
csupán 100— 240 m. magasra emelkedik. Ennek gerinczén Venter fölött 
a 236 méteres háromszögellési fixponton és környezetén Szontagh Tamás dr. 
mutatott ki egy jókora, az 1— 1 Va négysz. kilométert megközelítő foltot, 
mely felső mediterránkori lajta-mészből áll,* és a melynek folytatása e

* Dr. S z o n t a g h  T a m á s . Geológiai tanulmányok a biharmegyei Királyerdő 
előhegységeiben, Dobrest-Szombatság és Hollód környékén. (M. kir. földtani intézet 
Évi Jelentése 1893-ról. Budapest, 1894. Pag. 46—47.)
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ponttól É- s K-felé még több helyen felszínre bukkan, néhol egészen jel
lemző kövületekkel, főképen pectenekkel és lithotamnium-gumókkal.

Ezen az egyetlen ponton kívül a felső mediterránnak sincs nyoma 
hegységünkben. A Felménesnél található lajtameszek ugyanis, melyek oro- 
grafiailag a Fehér-Körös völgyéhez tartoznak, geologiailag a Hegyes-Dró- 
csát illetik, mert annak északi lejtőjén és tömegének kinyúló alkotó részein 
a permi vörös palákon és réteges kvarczporfirokon fekszenek.

Mindezeket tekintetbe véve tehát csupán a felső mioczén szarmata
mész (cerithiumos mész) lerakódásai és az ugyanezen kori andezitek és 
főkép andezit-tufák roppant tömegei, valamint pontusi kor agyag, márga, 
s kavicsos és homokos részekkel elegyes képződményei maradtak meg az 
iíjabb harmadkor azon tagjaiból, a melyek a Kódru-Móma hegységet 
eredetileg gyűrű módjára körülvették. Jelenleg már csak az andezit
tufák mutatkoznak feltűnő és magasra emelkedő tömegekben, de kiterje
désre nézve elég jelentékenyek a pontusi képződmények is, míg a szarmata 
meszek, melyek valaha igen tekintélyes részét alkották a körülszegő öve
zetnek, ma már csak egyes foltokban mutathatók ki, de nyomaik és marad
ványaikból az egykori folytonosságot máig is igen világosan felismer
hetjük.

Ezekhez az átalános fejtegetésekhez, melyeket a geológiai kutatások 
máig elért állásánál fogva szükségesnek tartottam előadni, hozzáfűzhetem 
immár jelen 1896. évi fölvételeim eredményeit.

(5 )

*

Igazgatóságunknak a nagym. földmivelésügyi minisztériumtól jóvá
hagyott fölvételi terve szerint az idén a•^xvi^ovat jelzésű 1: 75,000-es mér
tékű, Ökrös vidékét Urszádtól Belényes-Szt.-Mártonig magában foglaló 
osztálylap EK-i negyede, illetőleg ennek EK-i 1: 25,000-es mértékű lapja 
volt kitűzve, melynek bejárását és térképezését, alap déli szélén bejáratlan 
maradt keskeny szalagot kivéve, el is végeztem; de sőt a kedvező alka
lomnál fogva a keletfelől szomszédos Belényes-Szulezsd, yn '.at jelű 
1: 75,000-es mért. osztálylap ENy-i lapjának egy részét is feldolgoztam, 
annál is inkább, mert kiinduló állomásom Belényes volt, mely e lapnak 
nyugoti széle közelében fekszik.

Fölvételeim tere e szerint a Kódru-Móma északi lejtőjén s a Fekete- 
Körös völgyében kizárólag Bihar-megyébe esik. Az 1 : 25,000-es eredeti 
fölvételi lapon ábrázolt térszint csaknem közepén a Fekete-Körös folyó 
szeli keresztül s így keletről nyűgöt felé haladva a bejárt területet a követ
kező két csoportra osztott 33 község határa jelöli.
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A Fekete-Körös jobb  partján: kiinduló állomásom Belényes és köz
vetlen környéke Belényes-Szt.--Márton és Gyalány, valamint Solymos- 
Petrász és Remete; ettől az E— D-i irányú vonaltól folyvást Ny-felé 
haladva: Pokola, Sólymos, Dragotyán, Szelyistye-Papmező, Feneres és 
Kis-Feneres, Petrány (mellette a Pontoskő 296 m. hegy), Belényes- Valany, 
Preszáka, Szokány, Robogány (mellette a 399, 328, 292 orompontokkal 
jelzett Magura-hegy), Dzsoszán-Forró és Szelisty e- Száldob ágy; közvetet- 
len a Fekete-Körös partján (melynek iránya Belényestől Sólyomig egészben 
véve K— Ny-i, innentől kezdve pedig, kanyarulatait nem véve tekintetbe, 
átalában EÉNy-i) Belényes-Újlak, Belényes-Örvényes, Belényes-Szt.-Mik
lós, Széplak, Kápolna és Gyanta-Rohány.

A Fekete-Körös bal partján : Belényessel szemben Párkány (részben) 
Fenes és Füzegy, nyugot-felé haladva Jánosfalva, Sonkolyos, Borz, Havas- 
Dumbrovicza, valamint részben Sólyom és Úrszád.

T é r s z ín i  alcthzcbt tekintetében ez az 5— 6 négysz. mfldre tehető 
terület déltől északfelé folyton folyvást alacsonyodó részekből áll. A Kódru- 
hegység íőgerincze ugyanis (a Nagy-Arad— Merisora— bihari Pilis-gerincz), 
mely a Bihar-vármegye határán emelkedő 1099 méteres Merisora oromtól, 
az ugyanezen gerinczen, de a megyei határon belül eső 1114 m. magas 
bihari Pilisig közel EÉNy-i irányban haladt, innentől fogva mindinkább 
keletre térül s csaknem egészen É-felé tartva éri el a Vurvu Balatyiest 
(926. m.), a Magúra (896 m.) és a Rogario (739 m.) ormokat, a mely pon
tokról sugárszerűen szétágazva, kisebb gerinczekre és keskeny begybor
dákra oszolva, Ny, ENy, É és ÉK-felé irányúivá bocsátkozik le nyugotra 
a homloki dombos vidékre, északra pedig a Fekete-Körös völgyébe Úrszád 
és Sólyom községek között és környékén, ott a hol a Fekete-Körös saját 
maga véste sziklaágyából sikabb vidékre torkollik ki.

Hasonlóképen Fenes, Sonkolyos, Borz és Havas-Dumbravicza között 
is a Fekete-Körös partjától délfelé 7— 8 kilométernyire még 7— 800 méter 
abs. magasságra emelkedő ormok és gerinczek, észak felé a folyó balpartját 
elérve, már 200— 300 méteres magaslatokig ereszkednek alá. A jobb parton 
ugyanazon képződmények folytatódnak, a melyek a bal partot szegélyezik, 
de északfelé már csak szakadozott felbukkanásokban. Legmagasabb és 
egyszersmind utolsó kiemelkedésük a folyótól s az ennek jobb partján fekvő 
Belényes-Újlaktól 5 kilométer távolságra eső Magura-hegy, melynek mint
egy 9— 10 kilométer hosszan és 500— 800 méter közepes szélességgel, kb. 
ENy— DK-i irányban elnyúló teste Hollód (139 m.) és Robogány (159 m). 
között 236, 292, 327 és 399 m. magas ormokkal emelkedik ki a környe
zetből. Tehát valamivel magasabb, mint a Fekete-Körös jobb partján 
emelkedő lejtőszéli, szilárd anyagú hegymaradványok, a mennyiben a
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Sonkolyossal szemben, Petrány és Belényes-Újlak között kiszökkenő Pon
toskő legmagasabb pontja csak 296 m., a Borz és Havas-Dumbravitza 
községekkel szemben B.-Újlak és B.-Örvényes közötti Borzi-kegy orma 
pedig csak 351 m. magas.

A Fekete-Körös a hegységnek ezen, Sonkolyos és Úrszád között észak 
felé kiszélesedő részén keresztül vésett magának utat a diasz-homokkő és 
a triasz-mész és dolomit-sziklák között. Kétségtelen, hogy itt is a lágy 
anyag kikerülésének oly esete van előttünk, mint a milyenekről a Fehér- 
Körös felső folyásának ismertetése alkalmával bővebben megemlékeztünk. 
(M. kir. Földtani intézet 1894. évi jelentése, 46— 48. 1.)

Az igen jelentékeny kiterjedésű belényesi öbölben, melynek széles
sége K— Ny-i irányban, Belényes és Budurásza között, kereken 20 kilomé
ter, haránt-hosszasága pedig EENy— DDK-i irányban Meziád és Kristyor 
között csaknem 38 kilométer (mindenütt az ősi tengerpart diasz- és triász- 
korinál nem újabb képződményeit véve határul) a Fekete-Körös három 
hatalmas, a magas hegységből eredő, igen bővizű ágból szedődik össze, a 
melyek, nehány tekintélyes patakot is fölvéve, Négerfalva alatt összes 
vizöket egy folyómederben egyesítik. A bőven meggyarapodott folyó innen
től fogva is megtartja már előbb hosszú úton követett ÉÉNy-i irányát s 
így éri el Belényes városát, a hol azonban, ahelyett hogy addigi irányában 
G-yalány, Feneres, Szokány és Bobogány felé mosta volna át a lágy pon- 
tusi anyagok tömegét és úgy tört volna át a Magura-hegy tövében a hollódi 
völgybe, hirtelen Ny-ra fordúl s Petrány és Sonkolyos között neki ment a 
triaszdolomitnak és erős kanyarulatokban törve magának utat, bennök 
halad B.-Örvényesig, a hol a triasz-mész és dolomit fekűkőzete, a permi 
kvarczithomokkő állotta útját, míg B.-Szt.-Miklós és Úrszád között ezekből 
is kijut, de legott meg is változtatja addigi irányát s ÉÉNy-felé törve éri el 
Kápolna, Gyanta-Rohánv és Gyanta községeket.

Belónyestől keletre a Bihar lejtője tövéig az öblöt nagy kiterjedésű, 
fiatal harmadkori, alacsony dombhátak töltik ki, a melyek emelkedése, a 
200 méter abs. magasságot már különben is csaknem elérő, de sőt kelet
felé meg is haladó völgyfenék fölött (Belényes 191, Négerfalva 199, Nyi- 
mojesd 213, Kuraczel 256) alig haladja meg az 50— 100 métert. (Talp 
226— 268, Telek 290— 304, Száka 357.) A hegység lejtője felé a térszín 
lassanként emelkedik, ott már megközelíti, sőt a felhalmozódott homoktor
laszokon meg is haladja a 400 métert. (Budurásza 377, Karbunár 357, 
Kreszulya 329, s a két utóbbi helység közötti kavicsos homoktorlasz 
432 m.)

Belényestől nyűgöt és északnyugot felé ugyanez az alakzat uralkodik. 
Kisebb-nagyobb patakoktól és patakvölgyektől szeldelt legifjabb harmad
kori dombhátak foglalják el a térszint a lap szélére eső Magura-hegyig.
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Hasonlóképen észak-déli irányban is a Magúra és a Fekete-Körös jobb 
partján emelkedő dolomit- és kvarczit-homokkő hegyek között.

Hidrograficti viszonyait tekintve a belényesi öblöt átalában 
igen bővizűnek nevezhetjük, de lényeges különbséget kell tennünk a pata
kok medrében tovaszállított vizek és a talaj víztermelő képessége között. 
A Fekete-Körös hatalmas forráspatakjain és ezeknek még szintén bővizű 
mellékágain kívül, az egyesülésen túl csak azok a patakok szállítanak a 
folyóba jelentékenyebb mennyiségű vizet, a melyek a környező hegység 
lejtőjén vagy belsejében erednek. Ilyenek Belényes mellett a Kreszulya és a 
Kis-Belényes felől érkező Nyimojezsdi-patak, valamint a Belényestől nyu- 
gotra Remete felől érkező s Pokola községen keresztül folyó Rákos-patak, 
melyet alsó folyásában Rossia-pataknak is neveznek. Ellenben a harmad
kori (plioczén) dombokból fakadó patakok, mint a Talpi-patak, a Mézesi- 
patak s a Szokány és Dragotyán egyesült vizei, melyek Pokola alatt a 
Rákosba ömlenek, már sokkal csekélyebb mennyiségű vizet szállítanak.

Az iméntiekkel együtt ugj'ancsak a jobb parton szakadnak bele a 
Fekete-Körösbe a szorulat mentén Belényes-Yalány, Belényes-Újlak és 
Belényes-Örvényes (Forró és Dzsoszán) patakjai is, a melyek közül az első 
csekély jelentőségű, míg az utóbbi kettő elég bővizű. De épen ez utóbbi 
kettőre nézve elhatározó, hogy egyrészt a Magúra tövében erednek, más
részt pedig hogy vízkörnyékükön, a mint alább előadjuk, a felső mioczén- 
kori szarmata-mész (cerithiumos mész) lerakodásai fekszenek a pontusi 
takaró alatt s számos helyen ki is bukkannak. Ezeknek a vízgyűjtő képes
sége pedig eléggé ismeretes. Források ezen a területen is számos helyen 
fakadnak belőle.

A Fekete-Körös balpartján legjelentékenyebb a fenesi Nagy patak, 
mely a Kódru gerincze alatt ered s nagy vízgyűjtő területéről igen sok 
vizet szállít a folyóba. Kisebbek, de számba veendő minőségűek a füzegy- 
jánosfalvai, a borzi, a sólyomi és az úrszádi patakok, a melyek nehánya 
állandóan bővizű, míg a többi száraz időben kiapad ugyan, de esőzések 
idején bőséges áradat hömpölyög a mederben.

Itt említhetjük meg azt a remek, festői alakzatú sziklarepedést mely 
kurta 500— 600 m. hosszú völgy alakjában Havas-Dumbravicza vízkgt- 
lanos fensíkja tövében ered s hirtelen lejtéssel Borz község mellett torkol
lik ki. Két partját a környék főkőzetének a triaszdolomitnak igen erősen 
meggyűrt és zúzódott vastag padjai alkotják, melyek teljes szabálytalan
sággal a balparton DK-re, a jobbparton pedig ÉNy- és ÉK felé dőlnek. 
A völgyecske felső nyílását hatalmas sziklafalazat zárja el. E sziklafal 
tövében oly hatalmas bukóforrás ered (izbuk), mely hozzávető becslés 
szerint 24 óránként 40— 50 ezer hektoliter vizet szolgáltat. Becsesebb
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alkalmazás híján e hatalmas vízi erőt malmok hajtására használják, úgy 
hogy egymástól alig 50— 50 méter távolságra egy-egy malom esik s 
a kurta völgyecskében összesen 13 kezdeties őrlő alkalmatosság működik.

Ez a mészben bővelkedő forrásvíz, a míg vadul ömlött le a magas
ból, a völgy fenekét vastag mésztufa réteggel borította be, a melyről 
egyelőre nem lehet eldönteni, vájjon már a diluviumban is meg volt-e, 
avagy csak ó-alluviális eredetűnek tekintendő ?

Geológiai viszonyok. A Kódru-Móma hegység ezidén bejárt 
északi részének egyik főérdekessége, hogy itt a lejtője nem vágódik el oly 
hirtelen, mint a homlokán, vagy Vaskóh környékén, vagy mint a Fehér- 
Körösre tekintő oldalán a Hagymás— Dézna—Krokna közötti vonalon 
keletfelé be egészen a Móma megszakadásáig, hanem, miként a jelen dol
gozat bevezető soraiban említettük, épen a jelen év nyarán átvizsgált har
madfél mérföld, vagy pontosabban 19 kilom. hosszaságban —  Sonkolyos 
és Úrszád között —  hirtelen kiszélesedik s a Fekete-Körös medrén túl, 
a hol a voltaképeni lejtő megszűntnek volna tekinthető, észak felé még 
7— 10 kilométer szélesen elterjeszkedik.

Ezt a körülírást úgy kell értenünk, hogy a Fekete-Körös áttörését a 
jobb parton, 1— 2 kilométer szélességű szegélyben, igen csekély megszaka 
dással, még mindenütt a hegység perem-kőzetei, a diaszkori kvarczitho- 
mokkő s a triász-dolomit követik. De ezen túl a hegységnek e harmadkor 
előtti kőzetei a mélységbe sűlyedtek. Belényes-Ujlak északi részén a dolo
mit a Körös partjától másfél kilométer távolságra ismét kibukkan a fel
színre, s egy kilométer szélesen elterjed, de ettől a határponttól a Magúra 
tövéig, mintegy két kilométer távolságig többé nem kerül elő.

A Magura-hegy tehát, melynek délkeleti része egészen dolomitból áll, 
még jogosan a Kódru-Mómához számítható s északi lejtőjének legvégső 
kibukkanásáúl tekintendő. A Magurának geológiai telepedése is tökéletesen 
megegyezik a déli részekével; mert a dolomit benne is diasz-homokkövön 
fekszik, mely Yenter felé (a szomszédos lapon) nagy területet elfoglalva 
bukkan a felszínre.

A sülyedés következtében előállott mélyedményt szarmata-mész és 
pontusi lerakódások, valamint diluviális agyag és kavics töltik ki. Az idén 
átvizsgált területen se a perminél idősebb képződmények, se pedig vulkáni 
kőzetek nem fordúlnak elő. A fölismert geológiai képződmények a követ
kezők : 1

1. Diaszkori kvarczit-homokkő. (Nagy-aradi homokkő) és vörös pala.
2. Triaszkori mészkő és túlnyomólag dolomit.
3. Felső mioczénkori szarmata-mész. (Gerithiumos-mész.)
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4. Plioczénkori (pontusi) márga, agyag és homok.
5. Diluviális kavics és agyag.
6. Régibb és újabb alluviális képződmények.

D ia szk éz> ződ m én yek : k v a rcz ith o m o k k ő  és vö rös  p a la .  A
jelen évi területnek legidősebb képződményei a nagyaradi kvarczithomokkő 
és a vörös pala, melyek itt az északi lejtőn oly bensőleg társulnak, hogy a 
kettőt lehetetlen külön választani egymástól. Szilárd kvarczithomokkő pa
dokkal és rétegekkel belyenkét sűrűn váltakoznak a finom, sima, konglo- 
merát nélküli sötétebb vagy világosabb vörös pala rétegei. így különösen 
Fenesnél a község felső (déli) végén kopáran kiálló begybordákon, a Borz, 
Havas-Dumbravicza és a Sólyom közötti keskeny, mély és meredekfalú 
majdnem fjordszerű völgyekben és Belényes-Örvényesen a folyó jobb part
ján kiemelkedő meredek lejtőkön.

Elterjedésüket tekintve, a jobb parton kisebb, a bal parton sokkal 
nagyobb tömegben jelennek meg. Fenes község déli végén (a lap keleti 
széle közelében) jelennek meg, vörös és ezzel azonos rozsdás szürke pala 
vékony rétegeivel váltakozva s délre a hegység gerincze felé messze terjed
nek. Belőlük áll az 503 m_ magas Palota-hegy is, melynek ormán Béla- 
várának máig is feltűnő romjai emelkednek, valamint ennek környezete az 
Illimár, Miliő, Zglamon és Halásztető magaslatok.

Fenestől Ny-felé már alábukik a kvarczithomokkő és Sonkoly os, 
Borz, Havas-Dumbravicza környékén egészen a fedőjét ké23ező triász-dolo
mit foglalja el a térszint. Belényes-Orvényes közelében azonban mind a 
jobb, mint a bal parton ismét kibukkan; Örvényesen a 300 méterig emel
kedő Baksa-hegyet alkotja, melynek teste átterjed B.-Szent-Miklósra, a hol 
lassanként alábocsátkozva a Körös partjáig ér. A kvarczithomokkő itt.vé
kony- és vastagpados és helyenként konglomerátos is.

A bal-parton Belényes-Örvényessel szemben Sólyom és Urszád kör
nyékén s tőlük délre a gerincz felé kizárólag a pados kvarczithomokkövek 
uralkodnak. Telepedésöket tekinve e homokkövek iúlnyomólag EK-i dő- 
lésűek, de legnagyobbrészt oly roppantál gyűröttek és zúzottak, hogy az 
igazi csapásirányt ezeken a részeken nem lehet biztosan megállapítani.

T ria sz -m ész  és d o lom it. Mész csak kevés helyen található s az 
is már többnyire dolomitosodásnak indúlt. Uralkodó a dolomit. A jobb 
parton ebből áll a petrányi Pontoskő (296 m.), a belényes újlaki partszegély 
és a borzi-begy (351 m.). A bal parton a fenesi Glimeje-hegyen túl Füzegy, 
Jánosfalva és Sonkolyos mellett eleinte keskeny, majd szélesebb szalagban 
szegélyezi a lejtőt, míg Borznál már szélesen kiterjed délfelé, a hegység 
gerincze irányában, Havas-Dumbravicza körül pedig végképen uralkodóvá
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válik, szerfelett kies tájképi sceneriát hozva létre, melyben a vízkatlanok 
(dolinák) sokasága érdekes változatosságként szerepel.

A dolomit mindenütt konkordánsan fekszik a diasz-homokkövön s 
annak minden gyűrődésében, törésében és zúzódásában részt vesz. Vannak 
a balparti részen oly pontok, a hol ez a sajátság közvetetlenül igen 
tisztán megfigyelhető.

így különösen a Sonkolyosról délfelé haladva a Nagypatak balpartja 
fölötti hegybordán, a tető 293 m.-res pontja közelében igen szép, kétszer 
hajlott redő bukkan felszínre, melynek főtömege kvarczithomokkő, rajta 
vékony rétegben vörös pala fekszik s ezen réteges dolomit. A redők csapá
sának tengelye tisztán ENy— DK-i, míg a dolomit dőlése É., ÉÉK. és 
EK.-i irányok között változik. Feljebb haladva a hegybordán délfelé, a 
homokkő kibukkanását még több ízben is megfigyeltük.

A  s& arm ata-m ész  igen nagy elterjedésű. Belényestől nyugotra, a 
balparton, Fenestől Borzig, majd ismét Sólyomnál a part mentén számos 
helyen a felszínre bukkan kisebb-nagyobb tömegekben. A jobbparton a 
szegély-dolomitok és a Magúra között igen sok helyen, néhol hatalmas 
tömegekben megtalálható, így különösen B.-Újlak és B.-Örvényes között, a 
hol időnként élénken bányászszák is. Mindenütt a dolomiton, illetőleg, a 
hol ez hiányzik, a kvarczithomokkövön fekszik valóságos szegéllyel véve 
körül e régi képződményeket. így a Magura-hegyet is (melyet P e t e b s  ho
mokkőből állónak gondolt, de a mely túlnyomólag dolomitból áll) gyűrű 
módjára körülveszi s a déli, keleti és északkeleti lejtőjén meglehetős nagy 
tömegben terűi el rajta.

Ezek a rétegek annak köszönhetik megmaradásukat, hogy a Fekete- 
Körös jobb-partját szegélyező régi szilárd képződmények, a kvarczit
homokkő- és a dolomit hegyek, valamint a tőlük E-ra eső Magurahegy 
között, talán eme tömegnek lesülyedése alkalmával, mintegy 5— 6 kilom. 
szélességű, teknőszerű, de kelet és nyugat felé nyitott mélyedmény képző
dött, melyet a szarmata kor lerakódásai lassanként kitöltöttek, a pontusi 
kor lágyabb képződményei pedig elborítottak s így az elpusztulástól többé- 
kevésbbé megmentettek.

Míg a Fekete-Körös balpartján a cerithiumos mész csupán keskeny 
szegélyben maradt meg a lejtőn, Sonkolyostól csaknem Borzig s több 
helyen csupán a dolomit tetején kisebb-nagyobb foltok alakjában, a jobb
parton hatalmas tömegek maradtak meg belőle. így legkivált Belényes- 
Újlak és Belényes-Örvényes között, de különösen ez utóbbi községben és 
közvetetten közelében 320 m. abs. magasságot elérő hegyet alkot, mely
nek szép réteges, homokos anyaga iparilag is igen hasznavehető munkáló 
követ szolgáltat.

A m. k. földtani int. évi jelentése 1896-ról. 4
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A Magurahegy K-i és DK-i lejtőjén a hegyet alkotó dolomit kevéssé 
kopott és éles darabjai, néhol nagyobb tömbjei oly bőségesen vannak bele
temetve, hogy a cerithiumos mész e konglomerát-brecciának gyakran csak 
a kötőanyagát szolgáltatja.

Jellemző kövületek és föképen kövületek lenyomatai több helyen 
igen bőven fordulnak benne elő, így a belényes-örvényesi pados meszes 
homokőben, mely a falu nagyobb völgyében van föltárva, a Cerithium pictum 
Trochus podoliciis és Melanopsis impressa, valamint a Cardium obsoletum. 
és Solen sp. lenyomatait és héj maradványait gyűjtöttem. A falu kisebb 
völgyében, a jobbparton fakadó kis forrásnál a szarmata mész szilárd 
padjai alól lágy, meszes márga bukkan ki, melyben a Cerithium disjunctum, 
Sow., Trochus, sp. Tapes gregaria, Paetsch, Cardium obsoletum, E ichw . 
és Cardium plicatum, E ichw . töredékein kívül, nehány apró alak s nehány 
foraminifera is fordul elő. Ezekkel elegyesen, de csak szórványosan, 
elkovásodott és elszenesedett, lignitszerű fadarabok töredékei találhatók, 
amelyek kétségtelenül a közeli magas partok növényzetéből kerültek a 
márgába.

Érdekes jelenség a padosán kifejlődött szarmata mészben az óriás 
kavicsnak rendkívül bőséges előfordulása. Belényes-Ujlak községtől Ny-ra, 
a Fekete-Körös jobbpartján torkolló legelső nagy és mély árokban az 
óriás kavicsok meglepő sokasága található, s közöttük igen számos olyan, 
hogy a negyed, fél- és egész akós hordók nagyságát, de sőt az egy hekto
literesét is eléri. Némelyik akkora mint egy jól megtermett ürü. Anyaguk 
túlnyomólag kvarczit- és kvarczkonglomerátos kvarczithomokkő; de van
nak köztük borjú és ökörfej nagyságú felzitporfir tömbök is, melyeknek a 
nagy földpát kristályai már egészen fehérré mállottak.

É-Nyugatfelé haladva az erdőben rátalálunk a dolomiton vízszintes 
rétegekben fekvő 5— 6 m. magasan feltárt szarmata mész padokra, melyek
ből az óriás kavics és a nagy tömbök kimállottak és még jelenleg is málla- 
nak. Vannak azonban köztük aprókavicsos és nagyobbszemű kavicscsal 
elegyes konglomerátos padok is. Ezekben kövület nincs, a kevésbbé kon- 
glomerátosakban egy-egy szem, míg a közbülső egyenletesebb, homokos 
padokban a kövületlenyomatok elég bőven találhatók. Kétségtelen, hogy 
ebbe az eredetileg parti képződménybe, az óriás kavics és a nagy, kivétel 
nélkül erősen legörgetett tömbök az innen délre eső Kódru-gerinczről 
és annak tövéből gurultak volt bele. A kőzetek anyaga ezt világosan 
bizonyítja.

jP on tu si m á rg a , a g y a g  és h om ok . Ezek a képződmények 
igen nagy kiterjedésűek és helyenként még ma is igen jelentékeny vastag
ságúak. A hol a szarmata mész rétegei vagy azoknak maradványai még
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meg vannak, ott rendesen arra telepedtek; a hol ellenben a szarmata 
mész hiányzik, ott a pontusi képződmények a diasz homokkövön vagy 
vörös palán, vagy pedig a triász-dolomiton fekszenek.

Belényes körül az öböl legnagyobb részét pontusi lerakódások töltik 
ki a környező hegység diasz- és illetőleg triász képződményeiig, melyek 
egykor a harmadkori tenger partjai valának. Nyugotfelé a pontusi rétegek 
rátelepedtek a Fekete-Körös jobbparti szegélye és a Magúra közötti 
szarmatakori teknő cerithiumos mészáré s azon túl megtartanak még 
Szelistye-Száldobágy környékén Gyanta-Rohányig és Gyantáig a lap 
észak-nyugoti sarkáig, sőt rajta még messze túlterjednek a szomszédos 
lap (Tenke és Kardó környéke. 18. zóna, XXVI. rovat) területén E és 
ENy-íelé: Hollód, Terpesd, Magyar-Cséke, Tenke és Nyárszeg irányában. 
A belőlük alkotott dombok és dombhátak tetejét rendesen diluviális sárga 
babérezes (vasborsós) agyag borítja, mely alól a területnek több, elég ter
jedelmes részén diluviális kavics bukkan elő.

A pontusi képződmények normális sorrendé ez : Legalúl rendesen 
szürke vagy kékes szürke pontusi márga s rajta igen bőségesen (helyenként 
máig is 5— 20 m. vastagon) pontusi rozsdás sárga vagy szürke homok. 
Ezt gyakran diluviális kavics s erre telepedve a felszínt diluviális sárga 
agyag borítja.

Igen szép átmetszetet tár fel a Fekete-Körös, mely a Belényes-Szt.- 
Miklós, Széplak, Kápolna, Gyanta-Rohány és Gyanta, valamint Szelistye- 
Száldobágy között, a lap északnyugoti részén elterülő nagy, mintegy 
30 négyszög kilométer terjedelmű terrasz tövét mosta keresztül. Belényes- 
Szt.-Miklóstól és Szépiáktól ENy-ra, Kápolna község közvetetten közelé
ben 30 m. magasságú vertikális meredek partoldal emelkedik, melynek 
anyagai:

legfönt 5— 6 m. diluviális, sárga, babérezes agyag, 
alatta 2— 3 m. öregszemű diluviális kavics, 
legalul 20— 22 m. világos, fehéres szürke és kékes rétegekkel 

váltakozó meszes márga, melyben apró congeriák és cardiumok töredékei 
és lenyomatai, valamint apró cypris-héjak találhatók.

Ebből a profilból azt látjuk, bőgj1' itt, a terrasz szóién, a pontusi 
márga normális fedője, a pontusi homok, teljesen hiányzik, míg ellenben 
a diluviális kavics igen bőven előfordul; és pedig nem csupán ebben a 
feltárásban, hanem Belényes-Szt.-Miklóstól a Fekete-Körös jobbpartján 
Gyantáig a terrasz szélén mindenütt. Teljesen megfordítva áll a dolog 
ettől a vonaltól kelet felé, a hol Remetéig és Belényesig csaknem az egész 
térszínt pontusi dombok és illetőleg mélyebb vízmosásoktól erősen kérész - 
tül-kasúl szeldelt dombhátak foglalják el. Ezeknek a lejtőin a pontusi 
homok (rozsdás-sárga és szürke) fordul elő 5— 20 m. vastag, de néhol

4*
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még ezt is meghaladó rétegekben, míg ellenben a diluviális kavics leg
nagyobb részt hiányzik; néhol a nyomai mutatkoznak, de feltűnőbb 
mennyiségben csupán Belényes, Belényes-Szt.-Márton, Gfyalány, Solymos- 
Petrász és Kis-Feneres körül találhatók, normális helyezkedésben a pon- 
tusi homok és a diluviális agyag között, kisebb-nagyobb, de mégis leginkább 
öregszemű görgetegekben.

A pontusi márga tiszta meszes rétegei s a legfelső homok között a 
homokos-agyagos lerakódások egész sorozatával találkozunk, melyekben 
(különösen az agyagos-márgás-homokban) itt-ott nehány kövület, legtöbb- 
nyíre cardium és congéria töredékei is találhatók. Kövületekben egyéb
iránt egy pontot kivéve maga a márga sem bővelkedik, ámbár a cypris 
egymaga gyakran jelen van, de sőt néhol, a régi partok tövében, egy-egy 
édesvízi kövület (Planorbis sp.) is található.

Petrány község (a Fekete-Körös jobbpartján) legfelső házain túl, 
a Kodrisor nevű (264 m.) magaslat tövében, mély szakadékos árokban 
világos sárgás vékony leveles meszes márga van feltárva, melyben nehány 
Cardium sp. töredékén kívül számos apró congéria található, melynek 
a héja azonban oly vékony és zúzott, hogy a leggyöngédebb érintésre 
széthull. Termetre és alakra nézve ez a faj leginkább H oebnes Congéria 
banatica-jával egyezik meg, kivéve azt a különbséget, hogy a teknők 
közepén kiemelkedő él mögötti hátsó rész, a mennyire a lenyomatokból 
kivehető, nem egészen oly széles, mint a H oebnes rajzain bemutatott 
példányokon. Elhintve egy-egy Cypris sp. héja vagy lenyomata is talál
ható benne.

Dragotyán községben (Belényestől EENy-ra), illetőleg a három 
házcsoportból álló községnek a völgy jobbpartján fekvő része tövében, 
épen ott létem alkalmával új, merítő kutat kezdtek ásni, mellyel másfél 
méter mélységben kékes szürke homokos, igen kevéssé meszes márgát 
tártak fel a rajta fekvő alluvium alatt. E márgában cyprist nem találtam, 
de igen sok apró, vékonyhéjú Congéria cfr. banatica, H oebnes, töredékét 
és lenyomatát, egy tallér nagyságú Valenciennesia sp. lenyomatát héjá
nak maradványaival, több apró csiga és nehány kisebb-nagyobb igen 
vékony héjú cardium töredékét, a melyek kétségtelenül rámutatnak, hogy 
itt a víz már igen ki volt édesedve.

Hasonlóképen Belényes közelében a Nyimojesdi patak balpartján 
s a területnek még nehány pontján majd csupán nehány ritkán elhintett 
Cypris, majd pedig a Congéria banatica hoz hasonló alakok és cardium 
töredékek találhatók a többé-kevésbbé meszes márgában. 8 megjegy
zésre érdemes jelenség, hogy a kékes szürke márga alatt (kút ásások 
alkalmával) az apróbb szemű közbülső pontusi kavics előfordulása is 
kimutatható.
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Kivételes szép feltárás található a Fekete-Körös balpartján Sólyom 
közelében, a község fölött emelkedő 253 méteres orom és a 253 m. Tóka- 
hegy között nyíló sűrű, erdőborította Fiegyuluj völgyben (a térképen 
Yalye Tegiului.) Ennek balpartján, a torkától 2 —3 puska lövésnyire 
20 méter magas meredek fal emelkedik, melynek vízszintes rétegei pon- 
tusi anyagokból vannak fölépítve s máig is zavartalanul állanak, mintha 
csak nem régiben rakódtak volna le. Úgy látszik, hogy ez a völgy itt 
a magasra emelkedő diasz homokkő tömegek között már a pontusi korban 
ki volt alakúlva s egy csendes kis öblöt szolgáltatott, melyben se a lerakó
dás egyenletességét, se a fauna nyugodt fejlődését semmi sem zavarta. 
Egyes rétegei így következnek egymásután:

Felszíni hordalék .... ......................  080  in.
Kavics, közép- és aprószemű ....................... 0'70 «
Homok, sárgás szürke .... ............................  O'BO «
Kavics, homokos, rozsdássárga, nagyobbszemű, 2'60 «
Homok, sárgás szürke......................  ......... 1'80 «
Kavics, homokos, rozsdás szürke, középszemű .... 1'60 «
Homok, sárgás sz ü rk e ......................................... 0'80 «
Homok, kékes szürke, agyagos-márgás ... . l'OO «
Márga, homokos, sárgás szürke, kövületes.... . . 3'80 «
Márga, kékes szürke, homokos-agyagos, kövületes 6'20 «

Felső rétegei a fal függőleges meredeksége .miatt elérhetetlenek, de 
különben sem vehető észre, hogy bennök kövületek volnának. Az alsó 
márga rétegekből azonban ezrével hullanak ki a szerves maradványok 
s ámbár igen sok köztük a töredékes, mindamellett elég bőven gyűjthetők. 
Meglepő azonban, hogy a fajok száma igen kevés. Számra nézve leg
gyakoribb a karcsútornyú Melanopsis Sturii, F uchs ; utána következik 
a Melanopsis impressa, K bauss, részint sima és meglehetős karcsú, típusos
nak nevezhető, részint pedig redős és a Martinianához közeledő, kevéssé 
redős példányokban, a melyekből csaknem teljesen össze lehet állítani 
oly alaksorozatot, a minőt legutóbb E. H oeknes a sopronmegvei felső 
szarmata rétegekből mint a Melanopsis impressa, K e . váltazatait és a 
Mélán. Martaniana, F ék .-hoz közeledő áthidaló alakjait mutatott be.*

Ezeken kívül a Congeria triangularis, Pabtsch, nehány töredéke (ép 
példány egy sem) nehány Melón. Bonéi, F é e ., Mélán, avellana, F uchs. Ne- 
ritina, Micromclania, Pianorbis, Cardium, Cypris sp. sp. került a gyűjtés

* R. H oebnes, Sarmatisehe Conchylien aus dem Oedenburger Comitat. (Jahrb. 
d. k. k. geolog. Relclisanstalt, 1897. Bd. XLVII, pag. 57, 62—68. Tab. II.)
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alkalmával. Megjegyzendő azonban, hogy borult időben s szakadó esőben 
gyűjtöttem (1896., okt. 21.) és így a termőhelyet kellőleg ki nem aknázhattam.

A Fiegyuluj patakvölgy eme szép feltárásán kívül a folyó halpartján 
Sólyomtól keletfelé Sonkolyosig nem található pontusi képződmény. 
Sonkolyostól kezdve K- és DK-feló azonban, eleinte mint parti szegély
maradvány, de utóbb a patakvölgyekbe mélyen benyomulva a fekű kőzetét 
képező triaszdolomitot és diaszhomokkövet a dombhátakon is elfödve 
mindig bővebben és bővebben található. így Jánosfalva és Füzegy körül 
és méginkább Fenes környezetén már 2 — 3— 4 kilométer hosszan elborítja 
a hegység lejtőjét s ennek tövében alacsony dombok alakultak belőle. 
A Belényeshez tartozó ú. n. ntúlkörösi szőlők» dombja, Tárkány környéke, 
a Bujdosóhegy (195 m.) és a Horgoshegy (316 m.) egészen pontusi képződ
ményekből állanak s bőséges részt vesz bennök a homok is. A túlkörösi 
szőlők és a tárkányi hegy között nyíló patakocska széles völgyecskéjében 
a szürke homok vékony márga-retecskékkel váltakozik s ez utóbbiakban 
igen sok erősen szétroncsolt növényfoszlány található.

Hogy a pontusi lerakódások eredetileg milyen nagy kiterjedésűek le
hettek, arra feltűnően rámutat az a jelenség, hogy Fenes falu széles völgye 
(Nagy-patak) és a Füzegyfelé eső Kadarestyi völgy között, a délfelé húzódó 
és emelkedő hegybordán még 400 méter abs. magasságon felül is, a 
Fekete-Körös mai tükre felett tehát 200— 230 m. magasan, finomszemű, 
élénk rozsdás sárga pontusi homok található, elég bőven és vasas kéreg
darabokkal* elegyedve. Ha ezek viszonylag csak kisebb maradványai is 
az eredeti lerakódásoknak, egykori kiterjedésükre és vastagságukra élénk 
fényt derítenek. Mindenek előtt felhívják figyelmünket arra a körülményre, 
hogy, a mint már megelőző évi jelentésemben** is említettem, a szarmata 
kor lerakódásai eddigi tudomásunk szerint és ezen a területen, t. i. a 
Kódru-Móma hegységben és környékén, sehol sem emelkednek oly ma
gasra mint a pontusi kor lerakódásai s így feltehető, hogy minden leg
csekélyebb nyomok híján ezek csakugyan magasabb vízállású tengerből 
rakódtak le. Ebből azt lehet következtetni (egyelőre csupán a körvonalozott 
területre), hogy a pontusi tenger• nemcsak erősen kiédesedett, úgy hogy 
elegyes vízi jellemét már csaknem elvesztette, hanem egyszersmind hatal

* E kérgek úgy keletkeztek, hogy a homok egy-egy részletén vasas oldat 
szűrődött keresztül s az apró homokszemeket többé-kevésbbé erősen összetapasz
totta. Néhol e kérgek vagy lencsék oly kemények, hogy súlyos kalapácsosai is 
nehezen törhetők szét. A pontusi homokban a Kódrú-Móma lejtőin köröskörül 
előfordulnak s annak jellemző zárványai. Ha a felszínre kerülnek, mechanikai 
hatások következtében kisebb-nagyobb darabokra törnek.

** A Kódru-hegység nyugati lejtője Bihar vármegyében. (M. kir. földtani 
intézet Évi Jelentése 1895-ről. Budapest, 1896. Pag. 21.)
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másán meg is áradt s ennek következtében lerakódásai a megelőző 
szarmata kor lerakódásain rendesen túlterjeszkedtek (transgredáltak) s 
amazokat határaikon tűiig elborították.

D ilu v iá lis  a g y a g  és kavics. Azokat a dombhátakat, melyek 
a Magúra hegytől keletre és délre Belényesig és ezen túl a Bihar lejtője 
tövéig húzódnak mindenütt sárga, többé-kevésbbé kötött diluviális agyag 
borítja. Ez a felszíni takaró a vidék legbeesesebb termőföldje. Legnagyobb 
összefüggő területet foglal el a Körös partjától keletre azon a három
szögön, mely a terrasz ellapuló szélén Belényes-Szt.-Miklós, Gyanta és 
Szelistye-Száldobágy között fekszik. Babércz (vasborsó) majd mindenütt 
található benne. Felszíni rétege többé-kevésbbé porhanyó és likacsos, míg 
a mélyebb fekvésekben néhol igen szívós, erősen kötött részek fordulnak 
benne elő. Kövületet , sehol sem találtam. Vastagsága helyenként eléri az 
5— 6 métert.

A kavics rendesen a diluviális agyag alatt terül el, néhol csak nehány 
czentiméternyi, másutt 2— 3 s talán több méter vastag rétegben. A terület 
középrészén Feneres, Robogány és Szelistye-Száldobágy, valamint Petrány, 
Valány, Preszáka és Forró-Dzsoszám körül csupán csekeny nyomai talál
hatók itt-ott, legtöbbnyire egészen hiányzik. Atalában, a hol a pontusi 
homoknak több méter vastagságú rétege maradt meg, ott a kavics ritkán 
vagy épen nem fordul elő, mintegy arra mutatva rá, hogy a kavics nem 
közvetetten a homok lerakódása után, hanem jóval később telepedett oda, 
akkor midőn a homok már részben vagy egészen eltakarodott a fekűjét 
alkotó márga rétegekről.

Belényes körül és pedig északra, délre és keletre egyaránt bőven 
fordul elő a diluviális kavics, mely többnyire öregszemű s anyagát leg
többnyire kvarcz- és kvarczithomokkő görgetegek szolgáltatják. Közve
tetten Belényes város mellett a temető dombján homokon fekszik, de 
vastagsága nem jelentékeny, míg ellenben Belényes mellett keletre a 
Csermályi szőlősdomb oldalából rendkívül bőven omlik az öregszemű 
kavics és homokos kavics s itt eme rétegek vastagsága bízvást 20 —30 mé
terre tehető és megjegyzendő, hogy itt a kavics anyagát igen túlnyomólag, 
csaknem kizárólag kvarczit-homokkő szolgáltatta, csak elvétve akad közte 
egy-egy mészkő- s nehány kvarczkavics. A nyugati terrasz szélén előforduló 
kavicsképződéseket már a megelőző szakaszban említettük.

Fenes, Füzegy és Jánosfalva körül s a községektől délfelé, a hegység 
magasabb részeiről lebocsátkozó hegybordák hátán szintén rendkívül bősé
gesen összehalmozódva terül el a kavics. Itt azonban nagyobbrészt a 
hegységből le került hordalék szolgáltatta az anyagát, melyben igen sok 
erősen kopott óriás kavics található, de elég bőven az öregszemű kavics
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is, le az alma, tojás és dió nagyságúig, mindezek elegyesen apró kavicsos, 
homokos, apró törmelékes, és daraszerü durva hordalékkal. A kavics 
anyaga túlnyomólag kvarczithomokkő, de közben egy-egy felzit-porfir 
darab is akad közte.

A llu v iu m . Belényestől NyÉNy-ra a Fekete-Körös jobbpartja felé 
lejtő terrasz vállán —  15 m. magasan a folyó jelenlegi tükre felett —  a 
Csonkás major és a Kodrencs tanya mellett, mintegy 4 kilométer hosszan 
ismerhető fel a Fekete-Körös ó-alluviális apró kavicsos hordaléka. Hasonló 
ó-alluviális lerakódás ismerhető fel Kemeténél a Eákos-patak jobbpartján 
a szőlős dombok tövében, mintegy harmadfél kilométer hosszú vonalon 
s itt-ott még egyebütt is kisebb foltokban. A folyó balpartján, 10— 12 m. 
magasan a folyóvíz jelenlegi színe fölött Fenes és Jánosfalu között húzódik 
egy terjedelmesebb ó-alluviális terrasz, melyet a vasfffci átmetszés és nehány 
vízmosás szépen föltárt. Készben, vagy talán egészen is ide lesz sorozandó 
a Borz és Havas-Dumbravicza melletti bukó forrás mésztufa lerakódása, 
a melyet fentebb említettünk. Újabb eredetű alluviális lerakódások a 
Fekete-Körös partján, valamint a patak-völgyekben mindenütt elég bőven 
találhatók.

V ízterm elés . Azokon kívül a miket a terület hidrografiai viszo
nyairól fentebb elmondottunk, megemlíthetjük, hogy mind a dolomitból, 
mind a kvarezithomokkőből, nem sok ugyan, de elszórva itt-ott igen szép 
és bővizű források fakadnak; a kvarczit-homokkőből, mely a vizet jól 
meggyűjti s lassanként ereszti át, különösen ott, a hol a fekűjéül szolgáló 
vörös agyagpalával érintkezik.

Hasonlóképen több forrást szolgáltat a szarmata mész is, leginkább 
azokon a helyeken, a hol fekűjében márga vagy tömör dolomit terül e l ; 
míg ellenben a hol kvarczit-homokkő a fekűje, ott a benne összegyűlt víz 
még mélyebbre szivárog a fekű kőzeten keresztül. Ezekre az esetekre 
tanulságos példákat különösen a Belényes-Újlak, Belényes-Örvényes és 
a Magurahegy közötti teknőben találhatunk.

Jóval kedvezőtlenebbek a víztermelés viszonyai azokon a részeken 
a hol a felszínt vastagon elborítja a diluviális agyag s így a felszíni 
vízből kevés juthat le a mélyebb rétegekbe. Valamivel kedvezőbb az 
állapot a hol a diluviális agyagtakaró vékony, vagy szakadozott, vagy 
egészen hiányzik. Ezeken a helyeken a felszíni vizek a pontusi homokban 
gyülemlenek össze s a márga-réteg határán buggyannak ki apró források 
alakjában, a lejtőkön vagy azok tövében, a szerint a milyen magasan 
a vízrekesztő márgarétegek fekszenek. Kutakat a dombtetőkön sehol sem 
találunk. A völgyekben ásott kutak pedig legtöbbnvire csak a homokon
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vagy a kavicson átszűrődött talajvizet szolgáltatnak s száraz időben hamar 
kimerülnek. Kétségtelen azonban, hogy a belényesi öbölben legfölebb 
100— 209 m. közötti mélységben, fúrás írtján igen bőséges és jó  ivóvizet 
lehetne találni.

I p a r i  c&éloJera hasznavehető kőzet anyag a jelen évi területen 
kevés fordul elő. Jeles és pompás homlokzati köveket, házak burkolására, 
munkáló követ kisebb építményekre, lépcsőkre, ballustradokra s más 
effélékre bőségesen szolgáltathatnának a diaszkori kvarczithomokkő hatal
mas padjai és rétegei ha nem volnának annyira meggyűrve és összezúzva, 
így azonban falak, hidlábak s töltések készítésén és utak kavicsolásán 
kívül egyébre nem használhatók. Hasonlóképen a dolomit és az erősen 
dolomitosodon mészkő hasznavehetőségének is zúzottsága és merevsége 
állja útját. Vannak azonban egyes pontok, a hol (különösen ha az anyag 
valamellyest színes, mint a sonkolyosi, különben csekély kiterjedésű 
piros dolomit) kisebb terjedelmű tárgyakra alkalmas munkáló követ mégis 
lehetne fejtegetni.

Mészégetés nyomaival a hegységben sokfelé találkozunk. Mindenütt 
csak tábori kemenczékben igyekeztek az anyagot kiégetni, de nyilvánvaló, 
hogy a vállalkozás rendesen sikertelenséggel járt, mert a dolomitból 
lehetetlen volt hasznavehető meszet égetni. Tűrhető eredményt csupán 
Iíavas-Dumbravicza egyik legdélibb pontján értek el, a hol kevésbbó 
dolomitosodott fehér kékes-fehér mészkő bukkan a felszínre, dejómésznek 
ez a termény sem volt nevezhető.

Legkedvezőbb sikerrel járt még eddig a homokos és helyenként 
kovás szarmata mész (cerithiumos mész) bányászása. Belényes-Örvényes 
és Belényes-Ujlak között ennek a képződménynek vastag, szilárd, szívós 
padjai húzódnak K— Ny-i irányban, a melyekből már évek óta pompás 
munkáló köveket fejtenek s lépcsőkön és oszlopokon kívül 2— 4 négyszög
méter táblákat is faragnak ki belőle. Kedvező a megmunkálásra az is, 
hogy az anyag csekély hajlású, párhuzamos padokban válik el s viszonylag 
csekélyebb fáradsággal emelhető ki a lerakódás tömegéből. De minthogy 
e környéken a kereslet igen csekély, a távolabbra szállítás pedig, úgy 
látszik, nem fizeti ki magát, a munka is többnyire szünetel s csak időről- 
időre indul némi lendületnek.

A nagy tömegekben előforduló pontusi márgát eddigelé semmire 
sem használják. Mutatkoznak pedig benne a beocsinihoz hasonló rétegek, 
a melyekkel érdemes lenne próbát tenni, vájjon czemént-készítésre nem 
alkalmatosak-e ? A diluviális agyag, mely a Fekete-Körös jobbpartján 
a dombhátakon és lecsúszva a lejtőkön is bőven található, tégla égetésre 
kétségtelenül használható lenne, annál is inkább, mert az elegyítésre
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esetleg szükséges homok a közelben mindenütt bőven kapható. Található 
azonban a Valye Zerezaguluj egyik balparti mellékágában valami tűzálló 
agyagíéle (a helyet ottlétem alkalmával még nem jártam be s nem is 
kereshettem föl) a mely alkalmasint nem egyéb mint a hegység belsőbb 
részeiben előforduló felzitporflr málladéka, hasonló a Nadalbest- és a 
Zimbró-környékihez.* Ezt az anyagot a gyantái fazekasok a maguk 
kevésbbé finom agyagjával való elegyítésre már régebben használják. 
Hozzávetőleg tekintve ez az agyag, föltéve hogy a tömege elegendő meny- 
nyiségű, alkalmasint kőedény-gyártásra lenne alkalmatos.

A Fekete-Kőrös völgyénél azon hatalmas sziklaforrásai között, a 
melyek a bennök rejlő jelentékeny mechanikai erőnél fogva, becses alap
ját szolgáltatnák egy-egy jól kitervezett, egészséges ipari vállalatnak,** 
méltó helyet foglalhatna el a Borz melletti, föntebb már említett igen bő
vizű bukóforrás is, melynek még az a helyzeti előnye is meg van, hogy 
közvetlenül a vasút mellett fekszik. Nagy erejével, a kezdeties szerkezetű 
és igen csekély jövedelmet hajtó malmok helyett, bízvást elláthatná vala
mely kőfürészelő, fúró- és csiszoló-telep összes gépezetét.

* Y. ö. A m. kir. földtani intézet Évi Jelentésében: 1891-ről az Bl. lapon, 
az 1893-ról szólóban pedig a 72. lapon megemlített adatokkal.

** E sziklaforrásokról megemlékeztem a «Vaskóh környékének geológiai 
viszonyai# czímü dolgozatomban a M. kir. földtani Intézetnek 1892-ről szóló Évi 
Jelentésében (Budapest, 1893. a 74—75. lapokon.)


